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BOOS 
 
Zondagavond 16 januari 2011 zapte ik eventjes naar Brandpunt (KRO) en zag tot mijn 
verrassing Maarten van Rossem, Historicus van 2010, bij Fons de Poel in de  
auto zitten. Ik mag Maarten wel, ook al ziet ie er wat onverzorgd uit, maar dat middel zet 
hij misschien stiekem in om zijn imago op te poetsen. Door zijn kleurrijke woordkeuze 
heen zegt hij soms rake dingen. Ook nu: hij begrijpt nóg steeds niet, waarom de burger 
boos is. 1 Niet álle burgers, zegt hij erbij, maar wel een substantieel deel. Daarbij doelt hij 
op de Nederlandse situatie, maar met enige fantasie is een wijdere cirkel om het ‘oude 
continent’ snel getrokken: sommigen zijn boos op Europa, velen begrijpen er niets van en 
voor de meesten is het een ver-van-mijn-bed-show. Wat is er toch aan de hand? 
 
 
GROEI IN HET VERBORGENE 
 
In de winter van 1944-1945 was mijn moeder zwanger van mij. Ik ben dus een 
hongerwinterkindje. Van deze ‘jaargang’, nu net gepensioneerd, zouden gemiddeld wat 
meer mensen moeten kwakkelen met hun gezondheid. Ik ervaar dat niet zo. Mogelijk 
heeft mijn moeder fatsoenlijk te eten gehad in die barre periode vóór de bevrijding op 5 
mei 1945.  
Ik wil de blik op iets positiefs richten: mijn generatie heeft alleen maar economische 
groei en toenemende welvaart gekend. De eerste tien jaar van mijn leven zijn verstreken 
zónder dubbel glas, geiser, centrale verwarming, douche, televisie en vakanties. Nu zijn 
al die verworvenheden zó gewoon, dat het eigenlijk beschamend is, dat we het 
vanzelfsprekend vinden of dat we er recht op hebben. We hebben het nog nooit zó goed 
gehad! Voor een groot deel hebben we dat aan het ‘project Europa’ te danken. Heel mijn 
leven lang, vijfenzestig jaar inmiddels, heeft West-Europa geen oorlog meer gekend. Dit 
is ongekend! 
 
Tegelijk met mijn generatie, die van de babyboomers, werd ‘Europa’ geboren en groeide 
het mee op: Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, Europese Economische 
Gemeenschap, Europese Unie ..... Maar ook het volgende rijtje spreekt boekdelen: de 
Zes, de Negen, de Tien, de Twaalf, de Vijftien, de Vijfentwintig en de Zevenentwintig. 
Het begon als initiatief van enkele grote Europeanen, zoals Jean Monnet en Robert 
Schuman, die juist door sámenwerking oorlog wilden voorkomen. 
Op het gebied van Europese samenwerking is inmiddels veel tot stand gekomen, terwijl 
de meesten toch géén band met het ‘project Europa’ voelen.  
Als kind las ik in Het Binnenhof, de katholieke regionale krant waarop mijn ouders 
geabonneerd waren. Ik herinner me, dat ik een warm gevoel kreeg bij de nieuwsberichten 
onder het kopje ‘Wateringen’: dat was míjn woonplaats. De berichten onder kopjes als 
‘Kwintsheul’ en ‘Poeldijk’ las ik uiteraard wat vluchtiger. Van tijd tot tijd werd het 
nieuwe inwonertal van Wateringen vermeld: 8.435, 8.722, 8.983, al bijna 9.000. Daar 
was ik trots op. Zo gaat dat in een mensenleven: als kind voel je je verbonden met een 
gebied niet groter dan een postzegel. Je eerste koninkrijk is het gezin waarin je opgroeit 
en je ouders zitten op de troon.  
Als achttienjarige ging ik voor het eerst naar het buitenland: het betrof een dagtrip vanuit 
Valkenburg naar het Ahrdal in Duitsland, m’n eerste Europese ervaring! Inmiddels heb ik 
Italië, Oekraïene, Rusland, Egypte, Israël, Tunesië, Marokko, Turkije, Indonesië, 
Suriname, Brazilië en de Verenigde Staten ‘gehad’. 
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Mondiaal georiënteerd, zou je zeggen. En Europa? Leeft dat nu meer voor mij? Niet echt: 
ik spreek eerder vanuit mijn hersenen over Europa dan vanuit mijn hart. Europa ‘gebeurt’ 
in het verborgene en ik heb haar te weinig lief. Is dat omdat het project nog maar aan het 
begin staat? 
 
 
GESCHIEDENIS VAN EEN BEGIN 
 
Ik schrijf dit artikel naar aanleiding van het boek ‘De passage naar Europa. Geschiedenis 
van een begin’ van Luuk van Middelaar. 2 Wat een heerlijk boek: na lezing ben je zeer 
goed geïnformeerd! Van Middelaar, speechwriter van Herman van Rompuy, verkeert al 
tien jaar in Haagse en Brusselse kringen. Hij blijkt goed ingewerkt. Als filosoof schrijft 
hij de ‘geschiedenis van het begin van Europa’ systematisch én verrassend. 
  
Systematisch, omdat hij zichzelf dwingt binnen het ‘driedelig kringenparadigma’ te 
blijven. Er is een buitenkring: simpelweg de optelsom van landen op het Europese 
continent. De binnenkring bestaat uit de instanties die in het kader van het ‘project 
Europa’ in het leven geroepen zijn: de Europese Commissie, het Hof van Justitie, het 
Europees Parlement enzovoort. Tenslotte is er de tussenkring: dit is de kring van lidstaten 
die bij monde van hun regeringsleiders en staatshoofden in de Europese Raad met elkaar 
overleggen. Deze tussenkring is een vondst: Van Middelaar weet er scherp mee te 
beschrijven, dat de eigenlijke voortgang in Europa vooral het werk van déze kring is. 
 
Het verrassende van Van Middelaar is, dat hij zijn onderwerp als een diamant 
onophoudelijk kantelt en steeds een ander facet laat zien. Daarvoor gebruikt hij kopjes 
als: zelfgemaakte tijd, dringende tijd, tafel, tafelschikking, loopbrug, sluiproute, lege 
stoel, strijd om applaus, vlag en geld. 
Hij schrijft vanuit de visie dat de toekomst principieel open is: “De geschiedenis kent 
geen plan, geen logica.” 3 De tijd zal uitwijzen, welke betekenis bepaalde gebeurtenissen 
hebben gehad. Van Machiavella neemt hij graag over, dat ‘de tijd de vader van alle 
waarheid’ is. Politici behoren gewoon ‘in de tijd’ te stappen, de contingentie van de 
gebeurtenissen te aanvaarden en verantwoordelijkheid te nemen voor een open toekomst. 
Politiek is immers de kunst om te gaan met het ongewisse. Van Middelaar gelooft niet in 
het ‘einddoel Europa’. Hij is wars van ideologieën: “Maar wanneer de vrije toekomst 
door het oog van het heden is gehaald en vaste geschiedenis is geworden, volgt het 
oordeel. Dan kan men de afstand meten tussen beloften en daden, tussen een 
voorgespiegeld beeld en de feiten. Daarin zit het ongelijk van de ideologieën: het dwingt 
hen zich steeds te vernieuwen.” 4 ‘Europa’ is slechts een begin, er is geen duidelijk 
omschreven eindpunt en dat moét er ook niet zijn: ‘Europa’ gebeurt, is vooral ‘passage’. 
 
Ik voel me hier goed bij thuis: het ‘project Europa’ wordt er alleen maar spannender door. 
Het ruim 500 bladzijden tellende boek helpt mij mijn gedachten over dat project te 
bepalen. Maar in het kader van dit beknopte artikel kan ik onmogelijk ingaan op heel de 
rijkdom van het boek. Ik beperk me tot twee voor mij kardinale gezichtspunten: de 
capillaire werking van het ‘project Europa’ en het gebrek aan applaus. 
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CAPILLAIRE WERKING 
 
Tijdens het lezen van het boek kreeg ik plotseling dít beeld voor ogen: ‘Europa’ werkt als 
een haarvat waarin druppeltjes vocht elkaar onbedoeld en ongewild tóch naar boven 
stuwen. Met andere woorden: ‘Europa’ groeit, omdat haar samenstellende delen elkaar 
vaak ónbedoeld een zetje geven. 
 
In het begin van het boek geeft Van Middelaar daarvan een mooi voorbeeld: de zaak Van 
Gend & Loos.  
Begin 60er jaren vervoert Van Gend & Loos enkele tonnen plastic van West-Duitsland 
naar Nederland. Aan de grens wordt een verhoogde invoerheffing in rekening gebracht. 
Van Gend & Loos tekent bezwaar aan bij de Nederlandse douanerechter met beroep op 
het Verdrag van Rome: dit staat geen onrechtmatige tariefsverhogingen toe. De nationale 
rechter vraagt advies aan het Hof van Justitie te Luxemburg: kent het Europese verdrag, 
gericht tot de lidstaten, ook afdwingbare rechten toe aan particulieren? Men verwacht een 
‘nee’, maar krijgt een ‘ja’. Het Hof beargumenteert dit ‘ja’ vanuit de geest van het 
Europese verdrag van Rome onder andere als volgt: de lidstaten hebben hun soevereine 
rechten begrensd “waarbinnen niet slechts deze lidstaten, maar ook hun onderdanen 
gerechtigd zijn.” Daarmee wordt een nieuwe rechtsorde geschapen: vanaf nu zijn alle 
nationale rechters ook Europese rechters. De gezamenlijk lidstaten van de tussenkring 
leggen zich hier uiteindelijk bij neer en legitimeren aldus de terreinuitbreiding van het 
Hof. Voorstaan staat het Hof bóven de nationale gerechtshoven. 
 
Een tweede voorbeeld en tevens permanente demonstratie van die capillaire werking is 
de tafel van de Europese Raad: het simpele feit van het bijeen zitten van staatshoofden en 
regeringsleiders dwingt de aanzittenden om het met elkaar eens te worden. Niet zelden 
wordt er met stemverheffing gesproken, met de deuren geslagen, met tasjes gezwaaid 
(Tatcher) of gedreigd met weglopen, maar daadwerkelijk heeft slechts één land ’n keer de 
tafel verlaten: Frankrijk! Dat was in het prille begin. Maar toen De Gaulle bij de 
eerstvolgende verkiezingen daarvoor door boze boeren werd afgestraft en het veld moest 
ruimen, keerde zijn opvolger aan tafel terug.  
Hoewel in het verdrag van Lissabon (2007) is vastgelegd, dat een lidstaat zich uit de Unie 
mag terugtrekken, is dat tot nu toe niet gebeurd en is het onwaarschijnlijk, dát het zal 
gebeuren: het land dat de Unie verlaat, zet zichzelf op achterstand. 
 
 
GEBREK AAN APPLAUS 
 
Mijn tweede aandachtspunt en tevens grootste zorg is, dat de Europese burgers niet 
applaudiseren. Dat hadden ze vele malen kunnen doen kunnen doen, zoals bij de zaak 
Van Gend & Loos, de eerste verkiezingen voor het Europese Parlement of  het invoeren 
van de euro. Wat ’n zegening die gezamenlijke munt! Maar applaus bleef uit. Wel was 
hier en daar gemopper te horen. Veel prijzen zouden inééns omhooggeschoten zijn, 
vooral die van de horeca. Nuchter onderzoek toonde aan, dat de werkelijkheid 
genuanceerder was: er was ook prijsdaling te signaleren. Nee, voor het ‘project Europa’ 
klinkt nooit applaus. Europese burgers zijn nogal eens boos, vooral als ze menen in hun 
portemonnee geraakt te worden. Soms ondernemen ze actie, zoals de boze boeren, vooral 
uit Duitsland, die in juni 2009 met hun tractor naar Brussel reden om op die manier te 
protesteren tegen de te lage melkprijs. 
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Slim genoeg deden ze dat vlak voor de top van de staats- en regeringsleiders. 
Weggebruikers moesten enige verkeershinder maar voor lief nemen.  
Maar meestal is de Europese burger níet boos: hij is onverschillig. Europa lééft niet voor 
hem. Dáárom klinkt er geen applaus. “Er is gebrek aan drama”, betoogt Luuk van 
Middelaar in zijn laatste paragraaf. 5 Als mogelijke oorzaak noemt hij de grote 
verscheidenheid aan talen binnen de EU. De unie is een ware vertaalfabriek. Maar 
wezenlijker vindt hij, dat het de Europese politiek onvoldoende lukt te boeien. Mensen 
hebben behoefte aan drama. “Het publiek leeft van verhalen”, citeert hij Hannah Arendt. 
Helaas ontbreekt dat soort levendige representaties van het ‘project Europa’. Vooral de 
Europese binnenkring is hier debet aan: het werk in de kantoren van Brussel, Luxemburg 
en Straatsburg wordt niet gezien, de bureaucraten zijn onzichtbaar en het Europees 
parlement spreekt niet aan. De toppen van staatshoofden en regeringsleiders vertonen 
voor veel Europeanen wél enkele bekende koppen. En er wordt tenminste ruzie gemaakt! 
Gretig uitvergroot door de altijd massaal toestromende journalisten. Zij zorgen voor 
smeuïge verhalen. Dan is wél drama! Maar de spelers op die toppen weten beter: zij 
wachten tot de volgende top – de verkiezingen in eígen land, bijvoorbeeld, zijn inmiddels 
achter de rug – en hopen dán zaken  te kunnen doen. 
 
Behalve de veeltaligheid en de bijna onmogelijke opgave om Europa dramatisch te 
presenteren, zou ik nog een derde reden willen noemen voor het gebrek aan 
betrokkenheid: de door onze genen geprogrammeerde behoefte aan geborgenheid. In een 
steeds groter wordende en opener wereld, zoeken veel mensen juíst geborgenheid op een 
kleiner wordend oppervlak: men voelt een sterkere band met de eígen veilige regio. 
Mensen zoeken warmte in een klein, overzichtelijk verband. Regionalisering is de 
keerzijde van mondialisering. 
 
Om deze drie genoemde redenen herken ik het probleem van het gebrek aan Europees 
applaus: mensen worden niet aangesproken door Europese wetten, regelgevingen en 
andere zakelijke teksten. Wél door verhalen die op beleving inzoomen, drama dus. 
Daarin geef ik Luuk van Middelaar volkomen gelijk. Maar moet ik me daar bij 
neerleggen? Lever ik me dan niet uit aan de ‘dictatuur van drama’?  
In dit verband schieten mij twee opmerkelijke zinnetjes van Van Middelaar te binnen: 
“Het publiek, veeltongig en verveeld, kan niet leven van gepraat (en vertalingen) alleen. 
Het eist zichtbaar drama.” 6 Het gebeurt niet vaak in zijn boek, maar hier spreekt Van 
Middelaar een waardeoordeel uit: het publiek is ‘verveeld’ en ‘eist’.  
Ik weet, dat het niet kan, maar ik zou zulk publiek een pak slaag willen geven: ga er nu 
eens als de sodemieter iets aan doen. Verdiep je in Europa! Houd eens op met een 
verwend kind te zijn. We hebben het op dit continent nog nooit zo goed gehad!  
Net zomin als ik begrip op kan en wil brengen voor de notoire mopperaars op de politiek 
in dít land, net zo min wil ik ‘verveelde’ en ‘drama eisende’ Europese burgers gelijk 
geven: je kúnt, nee móet, je verdiepen in wat er in Europa allemaal al tot stand gekomen 
is. Tel je zegeningen, door haar geschonken! Gebruik je hart nu eens om dankbaarheid te 
tonen en je hersenen om na te gaan waaróm. 
 
Ik sluit af: voor mij is de meest dringende vraag níet wat ‘Europa’ moet doen om zich 
dramatischer te presenteren, maar hoe we onszelf zover kunnen krijgen, dat wij ons 
daadwerkelijk in ‘Europa’ gaan verdiepen. 
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