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Ill'nlOlTacy in Furopl' 

.\111 I' K 

I.arry Sil'dl'ntop 

IJl'IllOlT;\t il' in !'.U rop;\. Ik zil' uw SCl'pt ischl' 

blIk. lIl't ZOVl'l'lStl' vnhaal OVl'r hl't dl'lllo

n;\ t iSlh dl'! icit, dl' bl'vol'gdhl'dl'n V;\l\ hl't 

':.UroPl'l'S !'ar/l'llll'nt, dl' afwl'zighl'id van 

l'l'n 1'1\ ropl'Sl' rl'.l!;l'ri ng l'n dl' geri ngl' Iw-

t rokkl'nhl'id van dl' hlropl'sl' ondl'rd;\l\l'n 

bIl dl' wl'rking van hun lInil''! 

f\L!;\r dat is niet zo. "[)C1llfJtTUCV Itl 1:IIIll)'t''' is 

l'l'n Llscinl'rend, dil'pgravend l'n tl'gelijker

tlld Vl'rontrustl'nd bOl'k. Sil'dentorp is aller

Illinst l'l'nl'urosCl'pt icllS, sprl'ekt gepassio

nl'nd OVl'r !:tIropa, Ill;\ar stelt, uitgaande 

v;\n dl' historische ontwikkeling van ons 

wl'rl'lddl'ell'n zij n voornaamste staten, 

!.ich kri t isch op OVl'r dl' kansen l'n moge

'ijkhl'den van dl' ':UroPl'Sl' linie te koml'n 

tot l'l'n dl'molTatisch gl'wortelde st;latkun

dige constructie. 

Is dl' hlropese llnil' op weg na;\r l'en 

':.Uropl'Sl' kdnat ie, l'l'n Furopl'se kderale 

sta;\!) Ik Duitsl' minister van Buitl'nlandse 

Zaken l'ischer ziet dat ;t/s einddoel in zijn 

rl'dl' Illei 2000 voor dl' Berlij nse HUIll bold t

universiteit. Ciscard d'Fstaing en dl' 

( I) \ I I [J I< I "1 .~ ( ) () ~ 

Furopese Conventie gebruiken dl' term te

derat ie of staat niet, maar waarom hebben 

zij d;\ll l'en Crondwet voor Europa opge

steld) 

Ik auteur kiest l'en andere weg. Hij stelt 

V;lst dat dl' Furopese integratie formidabelL' 

rl'sultatL'n hl'L'tl gebol'kt. Ik interne markt 

en dl' euro zijn monumenten. Maar over dl' 

uiteindL'lijke vorm van dl' Unie bestaat on

zl'kl'rheid. l:rger. er wordt ook geen funda

mL'ntl'el debat OVl'r gevol'1'd. Zo'n debat 

hOL'tl nil'l als gepland einddol'lel'n 

I:UroPl'Sl' kderatie te hL'bben. Andere uit

kOlllsten, ;\llderL' vormen zijn mogl'lijk. 

Ma;\l' cle afwezighL'id van discussie over dl' 

uiteindelijk gL'wL'nste staatkundige vorm, 

terwij I op zoveel terreinen Europa l'en om

lijndL' gestaltL' hl'eft aangenomen, kan l'en 

dodelijk gevaar opll'Vl'ren voor dl' dl'moer;\

tische ll'gitimiteit. Waar komen we terecht 

als we nog even verder somberL'n'! Bij l'en 

n'ntralistisch-bureaueratisch !:tIropa dat 

vanuit Brussl'l op nil't-tr;\llsparante wijze 

onze ll'vl'ns stuurt'! Bij l'en verlichte EU-dic

tatuurvan marktkrachtenen ambtenaren'! 

Of bij l'en proces van verval, l'en in elkaar 

zakkenl'n vl'rkruiml'll'n van dl' tot dusver 

bl'1'l'iktl' vl'1'worvenheden) 

Sil'dl'ntop nl'l'mt ons ml'l' op l'en boeiende 

l'n prikkelende historische excursie. 

Wat was het voorland van dl' huidige 

Europese demonat iL'l'n'! Aan dl'mocratiL' 

ging st;\atsvorming vooraf. Staatsvorming 

vereistL' WL'L'r op haar bL'urt hL't doorbrL'kL'n 

van dl' groepsdwang van kast L'S, clans en 
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stammen. Staatsvorming in vroeger eeu

wen hield in dat alle bewoners van een ter

ritoir een gelijkheidsverhouding hadden 

tot de heerser (naast vele onderlinge onge

lijkheden zoals afstamming, grondbezit, et

niciteit etc.). Dat gelijkheidsmoment is te

vens bij uitstek een individuele 

verworvenheid, een - letterlijk - persoonlij

ke zaak. Die gelijkheid ("moml equality" bij 

Siedentop) leidde op den duur ook tot het 

verdwijnen van slavernij, horigheid en feo

dale verhoudingen. Staatsvorming beteken

de ook stadsvorming en het ontstaan van 

markten en daarop georiënteerde verhou

dingen van productie en consumptie. Waar 

staatsvorming aanvankelijk vergezeld ging 

van centraliserende despotie, uitgeoefend 

door koningen en vorsten, zorgden de eco

nomische ontwikkeling en het opkomen 

van markten voor het ontkiemen van "liber

al dcmoemey" - een Angelsaksische term; wij 

spreken liever van democratie tout court. 

Die kon op haar beurt alleen gedijen en 

groeien in een klimaat van "political consent" 

(over een aantal uitgangspunten van de 

staat is men het eens) en van spreiding van 

macht en decentralisatie. "All polities are 10-

cal" sprak Tip O'Neill, voorzitter van het 

Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in 

de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Die 

decentralisatie was en is nodig om te ko

men tot de vorming van een laag van poli

tiek actief geïnteresseerden - waarbinnen 

verschillende opvattingen kunnen en moe

ten bestaan - die het staatsgebouw overeind 

houden. 

In Engeland werd de politieke klasse aan

vankelijk vooral gedragen door een verstan

dig opererende landadel. In Frankrijk be

stond na het breken van de macht van de 

feodale adel door de koningen l1Uiver om te 

decentraliseren en als gevolg daarvan werd 
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en wordt het landsbestuur overheerst door 

een centralistisch ambtenarenapparaat. 

Vanuit zijn verleden, en zeker na de oprich

ting van de Bondsrepubliek, waarvan de 

grondwet geïnspireerd is door het 

Amerikaanse federalisme, heeft Duitsland 

de meeste ervaring met federale structuren 

en een decentrale staat. 

Het besproken werk maakt duidelijk dat de

mocratie meer inhoudt dan een goed func

tionerende markteconomie. Een rechts

staat omvat meer dan welvaart. Een "Rill oJ 
Rights" is iets anders dan een zorgverzeke

ring. Een te zeer gefocust zijn op de econo

mie biedt onvoldoende draagvlak voor een 

nationale politieke consensus. Burgerzin is 

nodig, een ruimhartige opstelling inzake 

rechten en plichten, met een individualis

tisch fundament en van daaruit gericht

en niet andersom - op het totstandkomen 

van maatschappelijke groeperingen, op de 

in christen-democratische kringen zo vurig 

omhelsde "eivil society". Een geschreven con

stitutie is niet per se noodzakelijk - wij her

kennen hier de met gewoonterecht ver

trouwde Brit - maar kan wel zeer 

behulpzaam zijn om staat en burger helder 

ten opzichte van elkaar te plaatsen. De au

teur toont aan dat de oorsprong van het po

litieke individualisme ligt in het 

Christendom, waarin iedere mens voor God 

gelijk was, zij het dat de concretisering van 

die gelijkheid voor velen moest wachten tot 

het hiernamaals. Voor menig postreligieu

ze democraat van nu zal deze verbinding 

met het Christendom verrassend overko-

men. 

Het hierboven beschreven raamwerk had 

de auteur nodig om de ontwikkelingen bin

nen de Europese Unie te kunnen wegen op 
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sensus over de toekomstige inrichting van 

Europa, geen Europese politiek-intellectu

ele laag en dus geen democratische legiti

miteit, In deze situatie is het volgens 

Siedentop onmogelijk, zo niet gevaarlijk, 

om te streven naar een Europese federatie, 

De voorwaarden daartoe zijn niet vervuld, 

Het zeer hf'ldere boek eindigt dus met een 

verontrustende conclusie, 

Drs,JIM. Penders is oud-lid van de CDA fractie 

van het Europees parlement 
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