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Samenvatting 

 

Het legitimiteitsdebat over de Europese Unie is onder te verdelen in twee kanten: de 

top-down-kant, die betrekking heeft op de legitimiteit van de institutionele inrichting 

van de EU, en de bottom-up-kant, die betrekking heeft op de verankering van de EU in 

de samenleving. Bij de beschouwing van de top-down-kant blijkt, dat verschillende 

argumenten geformuleerd kunnen worden die het bestaan van een democratisch deficit 

onderbouwen. Zo zou het Europese Parlement niet democratisch zijn, het Europese 

besluitvormingsproces niet transparant genoeg en het Europese beleid te weinig 

sociaal. Hier wordt tegen ingebracht dat het gebrek aan betrokkenheid van de burger 

verklaard kan worden door het complexe en weinig saillante karakter van het EU-

beleid. Meer gepolitiseerde debatten vinden nog steeds plaats op nationaal niveau. 

Hoewel gediscussieerd kan worden over de weging van de argumenten, bestaat er wel 

duidelijkheid over de termen waarover onenigheidheid bestaat. De institutionele kant 

van de EU is redelijk “tastbaar”, en dit deel van het debat redelijk overzichtelijk. 

Zodra gekeken wordt naar de bottom-up-kant van het debat, ontstaat een ander beeld. 

Er is niet alleen discussie over de legitimiteit van de EU “van onderaf”, maar ook over 

de concepten die een rol spelen in deze discussie. Centraal staat het concept van de 

publieke sfeer. De publieke sfeer bestaat waar burgers publiekelijk debatteren en als 

zodanig een collectieve actor vormen tegenover de autoriteiten. Langs empirische weg 

wordt getracht inzicht te krijgen in het bestaan van een Europese publieke sfeer, of ten 

minste van de mogelijkheid van een transnationaal debat. Verschillende onderzoekers 

hanteren hierbij verschillende conceptualiseringen, wat leidt tot verschillende resul-

taten. Zo worden ten eerste de aandacht in de media voor de EU onderzocht, ten 

tweede de parallellie in de berichtgeving in diverse lidstaten, ten derde het bestaan van 

een collectieve, Europese identiteit en ten vierde steun voor de EU in de media. 

Aangezien de resultaten niet eenduidig zijn, is het niet direct duidelijk welke impli-

caties de empirische gegevens hebben voor de beoordeling van de legitimiteit van de 

Europese Unie. Er zijn aanwijzingen voor het bestaan van een transnationaal debat, 

maar verschillende Europese issues zijn onderbelicht in de media. De media staan 

kritisch tegenover Europese instituties, maar niet tegenover het Europese project. 

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de betekenis van het concept van de 

publieke sfeer voor de legitimiteit, wordt in deze scriptie teruggegaan naar het boek 

The Structural Transformation of the Public Sphere van Jürgen Habermas. In dit boek 
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beschrijft Habermas de opkomst en de ondergang van de publieke sfeer. De publieke 

sfeer ontstond toen burgers de staatsautoriteiten in toenemende mate aan publieke 

controle onderwierpen via een rationeel-kritisch debat. Met het institutionaliseren van 

de publieke sfeer in de vorm van het parlement en de toe-eigening van de wetgevende 

macht, veranderde de ideaaltheoretische publieke sfeer in een pluralistische arena van 

publieke en private belangen. Een les die uit dit boek getrokken kan worden, is dat het 

aantonen van het bestaan van een publiek debat nog niet veel zegt. Belangrijker is de 

vraag of de bevolking daadwerkelijk controle heeft over de autoriteiten.  

Om de legitimiteit van de EU op een zinvolle manier te beoordelen, stel ik voor dat 

niet moet worden beoordeeld of er al dan niet een Europese publieke sfeer bestaat, 

maar of met het verplaatsen van bevoegdheden van nationaal niveau naar Europees 

niveau controle van de bevolking over de autoriteiten verloren gaat. Ten eerste hoeft er 

op Europees niveau geen ideaaltheoretische publieke sfeer gezocht te worden als deze 

ook nationaal ontbreekt. Er hoeven geen hogere eisen aan het Europese discours 

gesteld te worden dan aan het nationale. Door op deze manier een relatief begrip van 

legitimiteit te hanteren, wordt een deel van de abstracte discussie over de voorwaarden 

van een ware transnationale publieke sfeer omzeild. Ten tweede hoeft voor controle 

over Europese autoriteiten niet uitsluitend naar de Europese publieke sfeer gekeken te 

worden, want gezien het deels intergouvernementele karakter van de EU blijven de 

nationale publieke sferen een centrale rol spelen. Het maakt niet noodzakelijk uit in 

hoeverre de Europese bevolking als collectief optreedt jegens de Europese autoriteiten, 

als blijkt dat vanuit de deels verbonden nationale publieke sferen voldoende controle 

wordt uitgeoefend. Dit uitgangspunt kan gezien worden als subsidiariteit van publieke 

sferen: een transnationale publieke sfeer is niet vereist waar nationale publieke sferen 

hun kritische functie naar behoren kunnen vervullen. 
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1.  Inleiding 

 

1.1 De EU als ondemocratische wereldmacht 

 

Op het Europese continent is in enkele decennia een wereldmacht ontstaan (Magnette 

2005: 197-198). Vanuit een naoorlogs samenwerkingsverband dat diende om de vrede 

te bevorderen, is een Unie gegroeid bestaande uit 27 landen, met in totaal bijna een 

half miljard inwoners. De Europese Unie is ’s werelds grootste economische macht en 

speelt een hoofdrol op het wereldtoneel waar het gaat om het verbreiden van demo-

cratie en het beschermen van vrede. Er heeft zich een tweeledige ontwikkeling voltrok-

ken: steeds meer landen zijn gaan samenwerken op steeds meer gebieden. Het aantal 

lidstaten van de EU neemt nog steeds toe, en ook aan de politieke en bestuurlijke 

integratie lijkt nog geen einde gekomen te zijn. 

Opmerkelijk is dat aan het democratische gehalte van deze wereldmacht in brede kring 

getwijfeld wordt. De Europese Unie, bestaande uit Westerse, democratische landen, 

die zware politieke criteria oplegt aan kandidaat-lidstaten, ontbreekt het volgens critici 

zelf aan legitimiteit. Vergeleken met haar lidstaten zou de EU niet erg representatief 

zijn voor de bevolking en het zou de EU schorten aan responsiviteit en accountability. 

(Gallagher e.a. 2006: 148-149). Naarmate de bevoegdheden van Europese instituties 

toenemen, intensiveert ook de discussie over de voorwaarden aan die bevoegdheden en 

over de democratische controle op het besluitvormingsproces (Shackleton 2000: 134). 

 

Het vermoede gebrek aan legitimiteit wordt ook tegengesproken. Er zou wel degelijk 

rekening gehouden worden met wensen en belangen van burgers en organisaties (Van 

Schendelen 2005: 315-316). En de EU is in verschillende opzichten zeer sterk beperkt 

in haar optreden, bijvoorbeeld door de lidstaten, maar ook in toenemende mate door 

het Europese Parlement (Moravcsik 2002: 605, 612). Bovendien zou het EU-beleid 

geen verstrekkende gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de burgers, 

waardoor er minder noodzaak is voor democratische legitimatie dan in de lidstaten 

(Gallagher e.a. 2006: 148). Daarnaast kunnen instituties en bevoegdheden op andere 

gronden dan democratische gelegitimeerd zijn. Ook in de lidstaten zijn er organen en 

overheidstaken te onderscheiden die niet bepaald representatief of responsief zijn, 

zoals rechtbanken en nationale centrale banken (Moravcsik 2002: 605-606). De angst 

voor een gebrek aan legitimatie is deels te verklaren door een gebrek aan inzicht in de 
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aard en het functioneren van de EU, wat weer versterkt wordt door het complexe en 

technocratische karakter van de besluitvorming en regelgeving. 

 

1.2 Het debat beschouwd 

 

Wat deze discussie ingewikkeld maakt is dat er geen duidelijke normen lijken te zijn 

om de legitimiteit van de EU aan af te meten. De EU is een uniek project in de wereld, 

dat lastig te duiden valt. Voor de beoordeling van de legitimiteit wordt de EU ófwel 

vergeleken met ideaalmodellen, aan de hand van abstracte criteria (Moravcsik 2002: 

621), ófwel met een ‘gewone’ natiestaat (Gallagher e.a. 2006: 149), en beide methoden 

doen de Unie geen recht. Het proces van Europeanisering is op dit moment aan de 

gang, maar heeft geen overeengekomen doel of blauwdruk. Dit zorgt ervoor dat men 

nogal eens in verschillende termen over de EU praat. Gedurende de ontwikkeling van 

dit intergouvernementele samenwerkingsverband met supranationale elementen, ver-

mengen argumenten over de aard en legitimiteit zich met standpunten over uitbreiding, 

wenselijkheid, kosten en baten. Het debat wordt daarnaast gevoerd door burgers, 

academici en politici uit verschillende lidstaten, met verschillende politiek-bestuurlijke 

tradities (Van Schendelen 2005: 314-323), wat bij kan dragen aan de menings-

verschillen.  

In dit complexe debat over de legitimiteit van een moeilijk te duiden inter-, danwel 

supranationale entiteit, valt toch enige ordening aan te brengen. Een belangrijk deel 

van het debat richt zich op de legitimiteit van de politiek-bestuurlijke inrichting van de 

EU (Fossum en Trenz 2005: 5). Deze benadering noem ik de top-down-benadering, 

omdat vanuit de Europese instituties wordt beredeneerd of de autoriteit van de EU over 

de burgers al dan niet gerechtvaardigd is. De andere focus is de bottom-up-benadering, 

waarbij wordt onderzocht of de EU, of het proces van Europeanisering, wordt gesteund 

door de burgers en of de EU-bevolking als geheel in staat is democratische controle uit 

te oefenen over de autoriteiten. 

 

In hoofdstuk 2 wordt het debat over de top-down-benadering in kaart gebracht. 

Daarvoor worden de gebruikte argumenten in drie categorieën ingedeeld. In de 

discussie wordt gekeken naar de mogelijkheden van burgers om invloed uit te oefenen 

op de besluitvorming, naar het besluitvormingsproces zelf en naar de uitkomsten van 

de besluitvorming. Met andere woorden: de mogelijkheden die het systeem biedt voor 
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input van de burger, de legitimiteit van het systeem zelf, de throughput, en de 

legitimiteit van de output, dat wat door het systeem wordt voortgebracht (zie ook Van 

Schendelen 2005: 312-323). Zowel de argumenten vóór het bestaan van een gebrek 

aan legitimiteit als de argumenten tegen kunnen grofweg in deze driedeling worden 

ondergebracht. 

 

De beschouwing van de input, de throughput en de output van de EU levert echter 

geen bevredigend antwoord op de legitimiteitsvraag. Zoals zal blijken, wordt het 

democratische deficit soms overdreven. Het staat de EU allerminst vrij om naar 

believen beslissingen te nemen die de soevereiniteit van lidstaten inperken of de 

vrijheid van burgers beknotten. Daarnaast kunnen er pragmatische of normatieve 

redenen zijn voor de afscherming van bepaalde instituties voor democratische controle, 

net als op nationaal niveau. Maar zelfs als de Europese instituties en bevoegdheden 

formeel gelegitimeerd zijn, wil dat nog niet zeggen dat de EU ook sociaal gelegi-

timeerd is. Voor sociale legitimatie is een brede, maatschappelijke acceptatie nodig 

van het systeem als geheel (Shackleton 2000: 133-134). Ook al zou er institutioneel 

gezien geen sprake zijn van een democratisch deficit, dan nog is het de vraag of 

burgers het Europeaniseringsproces bottom-up steunen.  

 

1.3 De bottom-up-benadering 

 

Voor de beoordeling van de legitimiteit is het niet voldoende om alleen het systeem 

zelf te bekijken. In antwoord op de kritiek op het democratische gehalte van de EU 

wordt gesteld dat de Europese organen wel degelijk representatief zijn, dat er een 

duidelijke machtsverdeling is tussen de Europese instituties en nationale regeringen, en 

dat de uitkomsten van het besluitvormingsproces goed zijn voor de burger, of niet erg 

ingrijpend.  

Als het vraagstuk bottom-up beschouwd wordt, is het de vraag of burgers daadwer-

kelijk invloed hebben op de besluitvormers en op het besluitvormingsproces. Voor een 

volwaardig democratisch proces is het niet voldoende om parlementsverkiezingen uit 

te schrijven. De burgers moeten daadwerkelijk in staat zijn om structureel gebruik te 

maken van de institutionele mogelijkheden tot het bieden van input en dus om invloed 

uit te oefenen op het politieke proces. De throughput kan wel op democratische of 

andere wijze gelegitimeerd zijn, maar de bevolking moet de besluitvorming wel accep-
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teren. Het besluitvormingsproces moet niet alleen transparant zijn, de burgers moeten 

ook daadwerkelijk beschikking hebben over informatie over het functioneren van de 

verschillende EU-organen, zodat dit onderwerp kan worden van het publieke discours. 

En het is niet aan de politieke elite om te bepalen wat goed is voor de burger, maar de 

burger moet zich een oordeel kunnen vormen over de wenselijkheid van de output en 

het functioneren van de beleidsmakers, om daar vervolgens politieke keuzes of acties 

op te kunnen baseren. Dit is waar het grote verschil zou liggen tussen de EU en demo-

cratieën zoals haar lidstaten. Het democratische deficit van de Europese instituties is 

wellicht niet veel groter dan het deficit in een lidstaat, maar in de lidstaten bestaat iets 

wat op het eerste gezicht ontbreekt op EU-niveau: een publieke sfeer. In de publieke 

sfeer, die medieert tussen bevolking en staat, wordt de publieke opinie gevormd 

(Habermas e.a. 1974: 49-50). Als transnationaal politiek systeem moet de EU haar 

legitimiteit uiteindelijk ontlenen aan een passende publieke sfeer, een geïnstitutionali-

seerde arena voor politieke participatie die nationale grenzen overstijgt (Nanz en 

Steffek 2004: 315). Er zou zich een groter wordend gat bevinden tussen de Europese 

sfeer van besluitvorming en de publieke sferen van debat en deliberatie die aan de 

staten gebonden blijven (Magnette 2005: 148). Hierdoor ontbreekt het de EU mogelijk 

aan de democratische onderbouw die een formeel gelegitimeerd systeem ook sociale 

legitimering kan bieden. 

 

Enkele factoren zouden de vorming van een Europese publieke sfeer in de weg kunnen 

staan. Zo zouden taalbarrières, geografische afstand en historische en culturele ver-

schillen substantiële interacties tussen de burgers van de EU belemmeren. Ook actoren 

die de interactie kunnen faciliteren, zoals politieke partijen en de media, zijn sterk 

nationaal georiënteerd. Anderzijds zijn er ook hoopgevende signalen zichtbaar. Empi-

risch onderzoek wijst op convergentie in de berichtgeving van verschillende nationale 

media. In hoofdstuk 3 wordt een aantal van dergelijke onderzoeken naar het bestaan 

van een Europese publieke sfeer en naar de mogelijkheden van transnationaal debat 

behandeld. Wat opvalt in de discussie over de bottom-up-zijde van het legitimiteits-

vraagstuk, is dat er onenigheid is over de conceptualisering en operationalisering van 

de gehanteerde begrippen. In de literatuur is weinig overeenstemming over wat een 

politieke publieke sfeer is en hoe deze herkend kan worden (Risse en Van de Steeg 

2003: 1). Dit geldt nog sterker voor een Europese publieke sfeer. Het onderzoek naar 

de Europese publieke sfeer richt zich op verschillende indicatoren, wat leidt tot tegen-
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strijdige, of op z’n minst uiteenlopende resultaten. De inhoud van media in verschil-

lende Europese lidstaten wordt vergeleken, om te achterhalen of er sprake is van 

aandacht voor de EU, van een gezamenlijk discours, een collectieve identiteit of van 

steun voor de EU. Volgens de onderzoeken is er aandacht voor de EU in nationale 

media, en er zijn overeenkomsten tussen de nationale discoursen. Maar of dit duidt op 

de totstandkoming van een volwaardige Europese publieke sfeer, is de vraag. Mijns 

inziens is het niet goed mogelijk de uitkomsten van het onderzoek naar de nationale 

media te duiden, als niet helder is wat de functie van een publieke sfeer is en wanneer 

een publiek discours zich voldoende manifesteert om van bottom-up-legitimiteit te 

kunnen spreken.  

 

Verschillende onderzoekers en theoretici baseren zich in zekere mate op het werk van 

Habermas bij hun operationalisering van de publieke sfeer. Door zich voornamelijk te 

richten op het al dan niet bestaan van een publieke sfeer, of op de mogelijkheid van het 

ontstaan van een transnationale sfeer, benutten ze in mijn ogen echter niet de reik-

wijdte van Habermas’ boek The Structural Transformation of the Public Sphere. Zoals 

ik in hoofdstuk 4 zal laten zien, wordt in dit boek de opkomst en ondergang van de 

publieke sfeer beschreven. Vanaf het feodale tijdperk is een ontwikkeling zichtbaar in 

de verhouding tussen autoriteiten en bevolking. De burgerij ontworstelt zich via econo-

mische emancipatie uit de greep van de feodale macht en dwingt de autoriteiten zich te 

verantwoorden. Deze emancipatie leidt uiteindelijk tot de institutionalisering van de 

publieke sfeer, in de vorm van het parlement. Na deze burgerlijke hoogtijdagen 

bezwijkt de publieke sfeer onder haar eigen succes, doordat de volledige bevolking 

door de verworven politieke rechten de mogelijkheid krijgt private belangen veilig te 

stellen. In de moderne tijd is de ideaaltheoretische publieke sfeer, waar burgers de 

mogelijkheid hebben deel te nemen aan het rationeel-kritische discours over publieke 

aangelegenheden om de autoriteiten te controleren, verworden tot een arena waarin de 

bevolking bestookt wordt met voorgekookte opinies van private en (semi-)publieke 

actoren. Het publiek is verworden tot een massa, bestaande uit consumenten die door 

politici bestookt worden om stemmen te winnen, zoals commerciële ondernemingen 

hen bestoken om hun aankoopgedrag te beïnvloeden.  

Hoewel kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de historische juistheid van 

Habermas’ beschrijving, kunnen de verschillende stadia gebruikt worden voor de 

constructie van een conceptueel model, waarmee de Europese publieke sfeer beoor-



 15 

deeld kan worden. De opkomst en de ondergang van de publieke sfeer visualiseer ik in 

de vorm van een hoefijzermodel, in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zal ik laten zien op 

welke manier dit model gebruikt kan worden om een duidelijkere diagnose te stellen 

over de staat van de Europese publieke sfeer. De kern van de aanpak die ik voorstel is 

dat legitimiteit gezien moet worden als een relatief begrip. Het heeft geen zin te zoeken 

naar een Europese ideaaltheoretische publieke sfeer, als die ook ontbreekt op nationaal 

niveau. Belangrijk is om te constateren dat nationale en Europese publieke sferen 

elkaar kunnen aanvullen en dat de Europese publieke sfeer dus niet de enige basis is 

voor bottom-up-legitimiteit voor de EU. De belangrijkste these die ik wil verdedigen is 

dat niet gevraagd moet worden of er een Europese publieke sfeer bestaat of niet. Veel 

hanteerbaarder is de vraag of het proces van Europeanisering gepaard gaat met een 

vermindering van bottom-up-legitimiteit of niet. Betekent het afstaan van nationale 

soevereiniteit aan de EU op een bepaald terrein dat het nationale discours daaromtrent 

verstomt en dat er geen Europees discours voor in de plaats komt? Hierbij dient 

aangetekend te worden dat er dus alleen een noodzaak voor een Europees discours 

ontstaat wanneer het debat in de lidstaten afneemt. Ik spreek in dit verband van 

subsidiariteit van publieke sferen. Pas als blijkt dat de autoriteiten verder uit het zicht 

van de bevolking verdwijnen naarmate meer bevoegdheden aan de EU worden 

overgedragen, is sprake van een afname van democratische legitimiteit. In hoofdstuk 7 

wordt ten slotte een onderzoeksagenda geformuleerd, waarmee deze nieuwe concep-

tualisering wordt vertaald in aanknopingspunten voor nieuw empirisch onderzoek. 
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2.  De top-down-benadering  

 

Voordat ingegaan wordt op het concept van de publieke sfeer, is het goed om vast te 

stellen waarom dit concept in de discussie over de legitimiteit van de EU betrokken 

wordt. Wanneer er kritiek geleverd wordt op het democratische gehalte van de EU, 

heeft men het vaak over “Brussel”, dus over het optreden van de verschillende 

Europese instituties, en over wat nationale vertegenwoordigers in Brussel beslissen. 

Men vraagt zich af of burgers voldoende mogelijkheden krijgen om invloed uit te 

oefenen op de Europese besluitvorming, of de institutionele inrichting van de EU wel 

democratisch is, en of de EU niet een te grote invloed heeft. Hiermee wordt het 

legitimiteitsvraagstuk top-down benaderd: de rechtvaardiging van de macht wordt 

gezocht bij de autoriteiten zelf. 

Deze kritiek op de EU wordt door verscheidene auteurs verzameld en vervolgens 

gepareerd, vanuit dezelfde top-down-invalshoek. Hierbij worden verschillende argu-

mentatieve strategieën gebruikt. Enerzijds wordt tegengesproken dat de EU ondemo-

cratisch zou zijn, bijvoorbeeld door te wijzen op de representativiteit van Europese 

organen, of door te stellen dat de EU zich ten goede ontwikkelt, wat onder andere 

blijkt uit de toenemende bevoegdheden van het Europese Parlement. Anderzijds wordt 

de noodzaak van strikte democratische legitimering van de EU in twijfel getrokken. 

Betoogd wordt dat de EU haar legitimiteit voor een belangrijk deel ontleent aan 

nationale democratische processen, dat de invloed van de EU relatief beperkt is en ten 

slotte dat geen enkel systeem volledig democratisch is.  

In dit hoofdstuk zal ik een overzicht geven van de argumenten die over en weer 

gebruikt worden in het top-down-debat. Wat zal blijken is dat het democratische tekort 

minder groot is dan velen vrezen. Maar wat bovendien duidelijk wordt, is dat het 

pareren van kritiek op de autoriteiten desondanks niet voldoende is om de EU legitiem 

te verklaren. In paragraaf 2.4 zal aangegeven worden waarom ook de bottom-up-

benadering in het debat betrokken moet worden om tot een eindoordeel te komen. 

 

In de besproken publicaties worden diverse punten van kritiek op de EU behandeld 

(met name in Magnette 2005; Gallagher e.a. 2006; Bellamy en Castiglione 2000) en 

worden verschillende van de genoemde strategieën gebruikt om deze kritiekpunten 

tegen te spreken of te nuanceren. Om de top-down-kant van het legitimiteitsdebat te 

structureren, gebruik ik de indeling van Van Schendelen (2005). Van Schendelen 
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ordent democratische waarden met behulp van vier noties: input, throughput, output en 

feedback.
 
Waar Van Schendelen zich beperkt tot democratische waarden, zal ik een 

ordening aanbrengen in het debat over legitimiteit. Vooral in paragraaf 2.3 wordt 

duidelijk dat legitimiteit meer behelst dan het democratische gehalte. 

Bij de beschouwing van de legitimiteit van de Europese instituties, spelen de eerste 

drie noties een rol. De argumenten die gebruikt worden aan de top-down-kant van het 

debat, hebben betrekking op de input, de throughput en de output van het politiek-

bestuurlijke systeem.
1
 Als kritiek op de EU wordt doorgaans gesteld dat burgers te 

weinig input kunnen leveren aan het besluitvormingsproces, dat de throughput, het 

besluitvormingsproces zelf, niet transparant genoeg is en dat de output te weinig 

sociaal is. De argumenten die gebruikt worden ter nuancering of om deze kritiek tegen 

te spreken, kunnen ook onderverdeeld worden met deze drie noties. In figuur 1 worden 

de belangrijkste argumenten in dit debat kort weergegeven.  

 

 
Kritiek op legitimiteit EU   Tegenargumenten 

In
p

u
t 

- Burgers hebben weinig invloed op beleid EU 

- Verkiezing EP “leeft” niet bij de burgers 

- Commissie en Raad zijn niet direct gekozen 

- Organen zijn representatief voor pluriformiteit 

van Europa 

- Het EP wordt democratisch gekozen 

- Er wordt wel degelijk rekening gehouden met 

de diverse belangen 

T
h

ro
u

g
h

p
u

t 

- Besluitvorming is complex en niet 

transparant 

- Europese organen ontsnappen aan 

democratische controle 

- Het EP heeft weinig macht 

 

- Betrokkenheid vele actoren sluit 

geheimhouding en machtsmisbruik uit  

- De invloed van het EP neemt toe 

- Een belangrijk deel van de politieke controle 

vindt op nationaal niveau plaats 

- Ook besluitvorming lidstaten niet volledig 

openbaar en democratisch 

O
u

tp
u

t 

- Europese actoren niet accountable 

- Resultaten van Europese samenwerking 

steeds meer gepolitiseerd. 

- Toename regelgeving en kosten  

- Europees beleid te weinig sociaal 

- Actoren zijn wel controleerbaar 

- Europees beleid is wel degelijk responsief  

- Effecten van Europees beleid zijn beperkt 

- Meest gepolitiseerde onderwerpen blijven 

nationale aangelegenheid 

Figuur 1: Argumenten aangaande de top-down-kant van het legitimiteitsdebat 

 

 

                                                 

1 De vierde notie van Van Schendelen, de democratische notie van feedback, lijkt al blijk te geven van 

het bottom-up-perspectief, maar wordt, net als de andere noties, gebruikt om het democratische gehalte 

van de institutionele kant van de EU te bepalen. 
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2.1 Legitimiteit van de EU: input 

 

Eén van de manieren om democratische legitimiteit te beoordelen is te kijken naar de 

mogelijkheden die burgers en organisaties hebben om input te leveren aan de besluit-

vorming. Er zijn verschillende, meer of minder directe, manieren om input te leveren. 

Te denken valt aan verkiezingen, referenda, maar ook aan lobbyen en demonstraties. 

De representativiteit van de verschillende instituties van de EU, demografisch gezien, 

maar ook qua belangen en meningen, is van invloed op de democratische legitimiteit 

(Van Schendelen 2005: 316). Belangengroepen en politieke partijen kunnen een 

belangrijke rol spelen in het kanaliseren van informatie en belangen. 

 

Critici, geparafraseerd door de in dit hoofdstuk behandelde auteurs, stellen dat burgers 

geen substantiële invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming in de EU, resulterend 

in een democratische deficit. De Europese integratie wordt bijna volledig gedragen 

door de politieke elite, waardoor de EU ver van de burgers af zou staan. Omdat het 

volk niet vaak geconsulteerd wordt, zou de EU niet erg representatief zijn. Van de vier 

belangrijkste actoren in het Europese besluitvormingsproces, wordt alleen het 

Europese Parlement (EP) direct gekozen. De selectie van de Europese Commissie 

vindt eerder op basis van bureaucratische en diplomatieke criteria plaats dan langs 

democratische weg. De Europese Raad en de Raad van Ministers zijn wel demo-

cratisch gelegitimeerd, maar slechts indirect, via nationale verkiezingen. Nationale 

regeringen worden meestal ook niet gekozen op grond van een Europese agenda, 

waardoor de Raad geen duidelijk mandaat meekrijgt van de kiezer. 

De kritiek die door de auteurs wordt geïnventariseerd richt zich vaak op de democrati-

sche legitimiteit van het Europese Parlement. De opkomst bij parlementsverkiezingen 

is over het algemeen niet erg hoog. Europese verkiezingen worden gedomineerd door 

nationale issues en nationale partijen en krijgen weinig media-aandacht. De campagnes 

zijn nauwelijks gericht op Europese thema’s. Journalisten schenken meer aandacht aan 

resultaten en schandalen aan de output-kant van het besluitvormingsproces, dan aan 

informatie die burgers kan helpen bij het uitbrengen van hun stem. De burgers zouden 

ook weinig kennis hebben van het Europese Parlement. Al met al worden de nodige 

vraagtekens geplaatst bij de representativiteit van het EP als volksvertegenwoordiging. 
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Verschillende argumenten worden door de auteurs gebruikt om de kritische kijk op de 

mogelijkheden voor burgers om input te leveren bij te stellen. Een legitimatiegrond 

van de EU is dat in alle instituties alle nationaliteiten vertegenwoordigd zijn, wat 

bijdraagt aan de representativiteit (Van Schendelen 2005: 317). Lidstaten hebben in-

vloed op de samenstelling van de Commissie, het EP, het Europese Hof van Justitie, de 

Europese Centrale Bank, het Comité van de Regio’s en het Economische en Sociaal 

Comité (Magnette 2005: 87). Naast de directe democratische input bij de verkiezing 

van het Europese Parlement, vindt er dus ook indirecte democratische selectie plaats 

bij de samenstelling van verschillende organen. Zo krijgt het EP een steeds duide-

lijkere rol in de goedkeuring van de Europese Commissie (Magnette 2005: 76-77). En 

dat de burgers beperkt geïnteresseerd zijn in Europese verkiezingen, wil niet zeggen 

dat het Europese Parlement niet legitiem is. De mogelijkheden voor input bestaan wel, 

maar de onderwerpen die aan de orde zijn staan ver af van de burgers. 

Een andere argumentatielijn om de kritiek te ontkrachten is dat input ook namens de 

bevolking geleverd kan worden. De EU toont een duidelijke ontvankelijkheid voor 

input vanuit organisaties die intermediëren tussen burger en besluitvormers (Van 

Schendelen 2005: 315) en staat open voor input vanuit de civil society (Moravcsik 

2002: 613). De EU heeft de groei van het aantal politieke groeperingen gestimuleerd. 

Er zijn duizenden belangengroepen en honderden regionale kantoren gevestigd in 

Brussel (Bellamy en Castiglione 2000: 68). Het systeem vertoont een opvallende open-

heid voor lobbyisten, belangengroeperingen, ambtenaren en journalisten, maar ook het 

midden- en kleinbedrijf, regio’s en non-gouvernementele organisaties weten hun 

belangen steeds beter te promoten (Van Schendelen 2005: 315-316). Op deze manier 

beïnvloeden zowel nationale als regionale en sectorale issues de besluitvorming. Waar 

in de nationale arena’s politieke partijen het politieke leven structureren, zijn het op 

EU-niveau vooral de belangengroepen en associaties die domineren (Magnette 2005: 

121, 148). Het Europese Parlement maakt dankbaar gebruik van de kennis van lobbies 

en associaties en heeft dynamische banden met de civil society. De meningen en 

belangen van de lidstaten vinden hun weg via de Raad, die van de regio’s via het 

Comité van de Regio’s (Shackleton 2000: 133). Belangengroepen worden vertegen-

woordigd in het Europees Economisch en Sociaal Comité (Van Schendelen 2005: 

317). Dat de burgers weinig directe input leveren aan het besluitvormingsproces, wil 

dus niet zeggen dat hun belangen niet behartigd worden. 
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2.2 Legitimiteit van de EU: throughput 

 

Naast de permeabiliteit van een politiek-bestuurlijk systeem voor input en de repre-

sentativiteit van de instituties, speelt het besluitvormingsproces zelf een belangrijke rol 

bij de beoordeling van de legitimiteit. Als de input betrekking heeft op wat de black 

box ingaat en de output op wat er uitkomt, dan heeft de throughput betrekking op wat 

zich in de black box afspeelt. Waarden als transparantie en inzichtelijkheid van het 

proces dragen bij aan de rechtvaardiging van het systeem, evenals de methoden van 

besluitvorming, de aanwezigheid van checks and balances en de rolverdeling tussen de 

instituties. 

 

Een punt van kritiek op de EU waar de auteurs in dit kader op ingaan, is het gebrek aan 

transparantie. Want hoe kan van burgers een actieve houding verwacht worden als het 

besluitvormingsproces voor hen een black box lijkt te zijn, een systeem waar iets 

ingestopt kan worden en iets uitkomt, maar waarvan de werking zich aan het zicht 

onttrekt? De EU wordt, volgens de aangehaalde critici, ervaren als afstandelijk, 

ondoorgrondelijk, technocratisch en arrogant. Europa zou te veel aan de publieke 

aandacht ontsnappen, als gevolg van het gebrek aan transparantie en vrijheid van 

informatie. De Europese besluitvorming is erg complex. ‘Normale’ burgers zouden 

over het algemeen geen idee hebben wie waar verantwoordelijk voor is. Hoewel ook in 

de lidstaten complexe en technische onderwerpen behandeld worden en ook daar infor-

meel overleg plaatsvindt, worden de belangen daar gepersonifieerd en gesimplificeerd 

gepresenteerd aan de burger, in tegenstelling tot de situatie op EU-niveau. Het 

negatieve imago van de EU wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan inzicht in 

haar functioneren en haar instituties. Het gepercipieerde gebrek aan legitimiteit wordt 

gevoed door het beeld van afstandelijke en anonieme autoriteiten. 

 

Er worden verschillende antwoorden gegeven op deze kritiek. De complexiteit van de 

besluitvorming zorgt er juist voor dat er geen sprake van geheimzinnigheid kan zijn. 

Doordat er zo veel partijen betrokken zijn bij de besluitvorming en de implementatie 

van beleid, heeft geen van de actoren een informatiemonopolie (Moravcsik 2002: 612-

613). Sommig overleg is inderdaad relatief besloten, maar feitelijk geldt hetzelfde voor 

de voorbereiding van nationale besluitvorming. De EU is transparanter dan haar lid-

staten over het algemeen zijn (Gallagher e.a. 2006, 149). Voor de burger is het besluit-
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vormingsproces misschien niet helder, maar op de openbaarheid valt dus niet veel aan 

te merken. Bovendien wordt er actief gewerkt aan de transparantie en begrijpelijkheid 

van de gang van zaken binnen de EU (Shackleton 2000: 133). 

 

Het Europese Parlement is ook wat betreft de throughput een belangrijk onderwerp in 

de behandelde publicaties. In representatieve democratieën spelen parlementen een 

cruciale rol in het besluitvormingsproces. Het EP heeft minder macht dan nationale 

parlementen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de rol van het EP centraal staat in 

de discussie over de EU (Magnette 2005: 109). Als oorzaak van het Europese demo-

cratische deficit wordt het gebrek aan parlementaire controle over de besluitvorming 

van de EU genoemd. Het heeft niet de legislatieve bevoegdheden van een ‘normaal’ 

parlement en kan de Raad niet wegsturen. Parlementsleden oefenen nauwelijks poli-

tieke druk uit op de Commissie, om de onafhankelijkheid van dit orgaan niet in gevaar 

te brengen. Het EP heeft geen rol in de selectie van de politieke elite, aangezien de 

voorselectie van parlementsleden door nationale partijen wordt verricht, de Raad wordt 

samengesteld op basis van nationale verkiezingen en de Commissieleden door natio-

nale regeringen worden voorgedragen. Geen regering is verantwoording schuldig aan 

het EP. Met name op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-

beleid, en justitie en binnenlandse zaken is de rol van het EP zeer beperkt.  

 

Tegen de kritische blik op de rol van het EP wordt ingebracht dat de invloed van het 

Parlement wel toeneemt, wat de kwaliteit van de Europese besluitvorming ten goede 

komt (Moravcsik 2002: 605). De status van direct gekozen institutie rechtvaardigt een 

duidelijkere aanwezigheid in de EU (Shackleton 2000: 131). Het EP heeft een stem 

gekregen in de aanstelling van de Europese Commissie en de Raad van Bestuur van de 

Europese Centrale Bank (Magnette 2005: 107, 117-118). Het heeft significante 

zeggenschap over budgettaire aangelegenheden en het heeft een duidelijkere rol gekre-

gen in de agendabepaling en in het legislatieve proces, bijvoorbeeld via het principe 

van co-decisie (Moravcsik 2002: 612). Maar hoewel de invloed van het Parlement is 

toegenomen, blijft het een ondergeschikte rol spelen ten opzichte van andere instituties 

(Bellamy en Castiglione 2000: 74). 

 

De beperkte rol van het EP in de machtsverhouding tussen de verschillende organen  

betekent bovendien niet dat de throughput van de EU niet legitiem is. Deze stelling 
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wordt op drie manieren onderbouwd. Ten eerste wordt gesteld dat de focus op het 

Europese Parlement in de zoektocht naar een oplossing voor het gevreesde democra-

tische deficit een vertekend beeld oplevert. Deze focus is te verklaren door de 

vertrouwdheid met de rol die nationale parlementen ten opzichte van regeringen 

hebben. Het gebrek aan invloed van het EP is juist een gevolg van de rol die nationale 

regeringen in de EU spelen. De belangrijkste beslissingen worden genomen door de 

regeringen en geratificeerd door de nationale parlementen (Gallagher e.a. 2001: 127). 

Vooral over beleidsterreinen die politiek gevoelig liggen, houden de lidstaten controle 

(Magnette 2005: 109). De leden van de Europese Raad en de Raad van Ministers zijn 

primair verantwoording schuldig aan het nationale electoraat, via de parlementen 

(Magnette 2005: 161-173). Het tekort aan controle dat het EP over de regeringen heeft, 

kan goedgemaakt worden op nationaal niveau. De democratische accountability van 

nationale regeringen wordt zelfs als de meest fundamentele bron van legitimiteit voor 

de EU gezien (Moravcsik 2002: 619). Het subsidiariteitsbeginsel verzekert de rol van 

de parlementen (Van Schendelen 2005: 317-318).  

 

Over de manier waarop de nationale parlementen bij kunnen dragen aan de bestrijding 

van het democratische deficit, bestaat echter onenigheid (Shackleton 2000: 132). De 

verschuiving van de aandacht van het EP naar nationale parlementen levert geen 

definitieve oplossing op. Bij de landelijke volksvertegenwoordiging staat de EU niet 

hoog op de agenda. Daarnaast is het voor nationale parlementen moeilijk individuele 

ministers die zitting hebben in de Raad te controleren, door het genoemde gebrek aan 

transparantie, maar ook door het sluiten van package deals, door de toename van 

besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid, door consensusbesluitvorming en 

door de afname van mogelijkheden om veto’s uit te spreken. Het beeld ontstaat dat de 

EU regeringen in staat stelt nationale controle te ontlopen en de uitvoerende macht 

versterkt ten opzichte van de parlementen. De “Blame it on Brussels”-mentaliteit van 

sommige bewindsvoerders versterkt dit beeld. 

 

De tweede manier om de beperkte rol van het EP te rechtvaardigen, is het verleggen 

van de focus op parlementaire legitimering naar andere vormen van throughput-

legitimering. De klassieke, liberale notie van democratie eist controle en inperking van 

de macht van de staat (Magnette 2005: 169). Deze inperking hoeft niet noodzakelijk 

langs parlementaire weg bewerkstelligd te worden. De EU is geen systeem van parle-
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mentaire soevereiniteit, maar van scheiding der machten (Moravcsik 2002: 609). In het 

besluitvormingsproces wordt machtsmisbruik verhinderd, ten eerste door het pluralis-

me binnen de verschillende organen en ten tweede door de verdeling van bevoegd-

heden tussen de verschillende organen. 

Een belangrijk democratisch beginsel is het veiligstellen van waardepluralisme 

(Bellamy en Castiglione 2000: 70), bijvoorbeeld door middel van consensusbesluitvor-

ming. In alle Europese instituties is de informele norm het bereiken van breedgedragen 

compromissen (Van Schendelen 2005: 318-319). Zo is het in de Raad gebruikelijk om 

unaniem beslissingen te nemen, ook als dat formeel niet vereist is (Magnette 2005: 

90). Maar zelfs voor ‘alledaagse’ richtlijnen is een zeer grote meerderheid nodig in de 

Raad van Ministers, veel groter dan op nationaal niveau gebruikelijk is (Moravcsik 

2002: 609). De diverse vormen van pluralisme binnen de verschillende organen, 

politiek, internationaal en pro- versus anti-integratie, maken het constante zoeken naar 

compromissen noodzakelijk.  

De verdeling van bevoegdheden toont zich in institutionele checks en balances die 

machtsdeling en oppositie waarborgen (Van Schendelen 2005: 319, 321). Beleids-

makers worden binnen de EU sterk beperkt door andere actoren. De verantwoordings-

druk voor politieke actoren is hoger dan in de lidstaten (Gallagher e.a. 2006: 149). De 

taakverdeling binnen de driehoek gevormd door Commissie, Raad en EP, zorgt voor 

een balans en tevens interdependentie tussen de verschillende organen (Magnette 

2005: 125, 168). Naast deze strikte horizontale taakverdeling, is er ook een verticale 

taakverdeling. Regeringen hebben sterke controle over de instituties van de EU, dus 

van regels die vanuit Brussel worden opgelegd aan de lidstaten kan geen sprake zijn. 

Arbitraire voorstellen kunnen makkelijk gevetood worden (Moravcsik 2002: 609-610). 

Het Parlement moet instemmen met voorstellen van de Comissie, het Hof moet de 

beslissingen eventueel goedkeuren en het Europese beleid moet in de lidstaten om-

gezet worden naar nationale wetgeving en geïmplementeerd worden. Als lidstaten 

uiteindelijk toch niet tevreden zijn met de besluitvorming, hebben ze nog mogelijk-

heden om een eigen richting te kiezen. Ze kunnen samenwerken in andere inter-

nationale organisaties, met een zogenoemde coalition of the willing sneller integreren 

binnen de EU en ten slotte zijn er opt outs mogelijk om eigen beleid te voeren. 

 

De derde manier om de kritiek op de throughput van de EU te weerspreken, is het in 

twijfel trekken van de noodzaak van democratische legitimering op zich. Reeds aange-
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toond is dat de EU niet zo ondemocratisch is als critici stellen, maar daarnaast wordt 

erop gewezen dat geen enkel politiek-bestuurlijk systeem volledig democratisch 

gelegitimeerd is. Er zijn andere legitimeringsgronden dan democratische denkbaar, 

bijvoorbeeld in het geval van de Europese Commissie, het Europese Hof van Justitie 

(EHJ) en de Europese Centrale Bank (ECB), supranationale organen waarvan de 

democratische legitimiteit wordt betwist. Deze organen zouden ontsnappen aan demo-

cratische controle en in tegenstelling tot het EP en de Raad van ministers is de samen-

stelling niet direct te herleiden tot verkiezingsuitslagen.  

De noodzaak van democratische legitimatie van de Commissie wordt bestreden, door 

aan te tonen dat de Commissie geen politieke actor is. Dat de Commissie niet kan 

steunen op een meerderheid in het EP of in de Raad, kan als voordeel worden uit-

gelegd. Op deze manier zijn de onpartijdigheid en autonomie van de Commissie verze-

kerd (Magnette 2005: 88). De commissie is niet politiek gekleurd en alle landen zijn 

erin vertegenwoordigd. De EU is opgezet als intergouvernementeel project, dus de 

Commissie moet niet gezien worden als regering.  

Het delegeren van overheidstaken aan gerechtshoven, centrale banken en openbare 

aanklagers is normaal in moderne democratieën (Moravcsik 2002: 605-606). Er kan 

pragmatische rechtvaardiging gevonden worden voor de keuze om besluitvorming niet 

democratisch te laten verlopen (Bellamy en Castiglione 2000: 80). Democratische 

besluitvorming is in sommige gevallen te omslachtig en te tijdrovend om praktisch 

haalbaar te zijn. Daarnaast zijn er verschillende normatieve redenen om rechters en 

technocraten af te zonderen van democratische invloeden, namelijk vanwege de tech-

nische of specialistische aard van bepaalde onderwerpen, om de rechten van indivi-

duen of minderheidsgroepen te beschermen, of, paradoxaal genoeg, om de meerder-

heid van de burgers te beschermen tegen de overmacht van overgerepresenteerde 

groepen (Moravcsik 2002: 613-614). Het is om deze redenen niet wenselijk de bevol-

king rechtstreeks inspraak te geven in bijvoorbeeld monetair beleid of rechtspraak. 

Het Hof en de Commissie faciliteren intergouvernementele samenwerking en dragen 

bij aan de continuïteit (Magnette 2005: 45-75). Voor gecentraliseerde regulering kan 

ook gekozen worden omdat onafhankelijke instituties geloofwaardiger zijn, goedkoper 

of competenter. Europese beleidsmakers hebben de meeste autonomie op juist die 

gebieden, waarop ook de meeste lidstaten zich afschermen van democratische controle 

(Moravcsik 2002: 613). De instituties en de besluitvorming in de EU zijn niet volledig 

democratisch, maar hetzelfde geldt voor elk van de lidstaten.  
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2.3 Legitimiteit van de EU: output 

 

Behalve de input en de throughput wordt ook de output besproken in de discussie over 

de legitimiteit van de EU. Output waar burgers baat bij hebben kan bijdragen aan de 

legitimatie van het systeem als geheel (Shackleton 2000: 133), maar democratische 

input of throughput kan ook minder wenselijke gevolgen rechtvaardigen. Naast de 

concrete output speelt in dit debat mee of Europese instituties responsief zijn en ter 

verantwoording te roepen zijn naar aanleiding van de uitkomsten van het besluit-

vormingsproces (Van Schendelen 2005: 320). Auteurs die het bestaan van een 

democratisch deficit bestrijden, benadrukken vooral dat de output van de EU beperkt is 

en dat de EU daarom minder democratische legitimering behoeft. 

 

Volgens critici is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het uiteindelijke 

beleid. Doordat zowel nationale ministers in de Raad, als Eurocommissarissen en 

Parlementsleden betrokken zijn bij het proces, alsmede ambtenaren van nationaal en 

EU-niveau, ontstaat het probleem van de vele handen. De belangrijkste Europese 

instituties voldoen niet aan de democratische principes van accountability en respon-

siviteit. De Raad is indirect wel verantwoording schuldig aan de kiezers, maar 

vanwege de diplomatieke en technocratische aard van de beraadslagingen en de regel-

geving die daar uit voortkomt, komt van echte controle in de praktijk niet veel terecht. 

Burgers hebben het gevoel dat ze niet de mogelijkheid hebben beslissingen te beïn-

vloeden of beleidsmakers ter verantwoording te roepen.  

 

Toch zijn er verschillende vormen van accountability te onderscheiden, namelijk via 

het EP, via de nationale parlementen en uiteindelijk via verkiezingen (Moravcsik 2002: 

611). Daarnaast houden de media en belangengroepen de Europese beleidsmakers 

goed in de gaten (Van Schendelen 2005: 321). De juridische aard van de output van de 

EU, vergroot de controleerbaarheid en aanvechtbaarheid van beslissingen. De EU 

toont zich responsief naar zorgen en wensen van het publiek en belangengroepen 

(Bellamy en Castiglione 2000: 66). In het EU-beleid en in de steun voor bepaalde 

regio’s en sectoren is ook responsiviteit zichtbaar. 

 

De EU wint aan legitimiteit door de goede dingen te doen. Het ontbreekt het besluit-

vormingsproces aan democratische legitimiteit, maar dat wordt gecompenseerd door-
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dat het resultaat wel in ieders belang is (Gallagher e.a. 2006: 149). Het elitaire project 

van Europeanisering leidt tot een voor de burgers acceptabele outcome. Het uitgangs-

punt van de samenwerking was het promoten van vrede en welvaart, in het naoorlogse 

Europa (Bellamy en Castiglione, 2000: 66). Internationale samenwerking levert ook 

voordelen op in termen van efficiëntie (Shackleton 2000: 134). Economische resul-

taten hebben bijgedragen aan de acceptatie van de EU, ondanks een gebrek aan 

politieke legitimatie (Bellamy en Castiglione, 2000: 66). Ook zaken als de open markt 

en voedselveiligheid dragen hier aan bij (Van Schendelen 2005: 321).  

 

Door de jaren heen zijn de voordelen die de EU rechtvaardigden echter steeds meer 

betwist, zo luidt de kritiek. Met de uitbreiding van het aantal lidstaten en het aantal 

beleidsterreinen waar de EU zich op begeeft, worden de kosten hoger en de voordelen 

indirecter en onduidelijker. Aan de voordelen van inmenging van de EU in landbouw-

beleid, volksgezondheid, ontwikkelingshulp, onderzoek, asiel- en milieubeleid wordt 

getwijfeld, maar ook wat betreft de ‘oude’ voordelen als vrede en vrije handel, is de 

meerwaarde van de EU minder tastbaar geworden. Hierdoor is het democratische 

deficit een issue geworden. En het Europese beleid komt niet altijd overeen met de 

politieke keuzes die burgers op nationaal niveau maken. Dat veel Europese dossiers 

technocratisch van aard zijn, wil niet zeggen dat er op Europees niveau geen politieke 

keuzes gemaakt worden die de burgers treffen. Zelfs het Europese Hof van Justitie 

moet zich op politiek gevoeligere terreinen begeven. 

Daarnaast zorgt ook juist het ontbreken van Europees beleid op bepaalde terreinen 

voor kritiek. De focus op economisch beleid en marktwerking zorgt ervoor dat de EU 

als neo-liberaal wordt betiteld. Gezamenlijk sociaal beleid, dat de scherpe kanten van 

de liberaliseringstendens zou kunnen afhalen, blijft achterwege, waardoor sociale 

waarden niet op Europees niveau geborgd worden.  

 

In antwoord op de vraag naar legitimiteit, wordt door verschillende auteurs gewezen 

op de beperkte omvang van de output. De hoeveelheid regels die regeringen van de 

lidstaten vanuit Brussel ‘opgelegd’ krijgen, is veel kleiner dan vaak gedacht wordt 

(Bovens en Yesilkagit 2004). De veelgehoorde uitspraak dat 80 procent van de natio-

nale wetgeving afkomstig is van de EU, blijkt een mythe te zijn. Het totale budget van 

de EU is relatief erg laag (Magnette 2005: 32, 168). De Commissie heeft niet meer 

ambtenaren in dienst dan een gemiddelde Europese stad, dus van een dictatuur kan 
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toch echt geen sprake zijn (Gallagher e.a. 2006: 148). De reikwijdte van de EU is 

beperkt en sterk gecontroleerd door de lidstaten (Magnette 2005: 112). Het subsidiari-

teitsbeginsel schrijft voor dat de EU geen taken uitvoert die efficiënter decentraal 

uitgevoerd kunnen worden (Van Schendelen 2005: 321). De lidstaten dragen zorg voor 

de implementatie van EU-beleid (Gallagher e.a. 2001: 104). De omvang van de 

Brusselse bureaucratie is ook dermate beperkt, dat deze het beleid ook niet zou kúnnen 

implementeren (Moravcsik 2002: 608). De output van de EU is beperkt tot een 

bescheiden subset van de activiteiten die moderne staten ontplooien. 

De tweede lijn van argumentatie die de noodzaak voor legitimering afzwakt, spitst zich 

toe op de aard van de output. Er is een duidelijke taakverdeling tussen de EU en de 

lidstaten, waarbij taken die de levens van burgers direct raken, en garant staan voor 

grotere publieke participatie, nationaal uitgevoerd worden (Gallagher e.a. 2006: 148). 

Zo is het gebrek aan Europees sociaal beleid geen wezenlijk probleem, omdat sociale 

zekerheid door de lidstaten beschermd wordt (Moravcsik 2002: 618). De EU legt dit 

geen strobreed in de weg. Alleen het monetaire en economische beleid van lidstaten 

wordt sterk beïnvloed door de EU, op andere gebieden vindt vooral intergouverne-

mentele coördinatie van landelijk beleid plaats (Magnette 2005: 37-43). De EU heeft 

geen eigen leger, geen douane, geen politie en geen opsporingscapaciteit en voert geen 

sociaal, redistributief, onderwijs-, defensie-, of cultuurbeleid. De EU heft geen belas-

tingen en het relatief lage budget wordt aan een beperkt aantal zaken besteed, waarbij 

de EU weinig discretionaire ruimte heeft. Zelfs aan haar kerntaken geeft de EU minder 

geld uit dan de lidstaten, waardoor de lidstaten in principe de mogelijkheid hebben het 

effect van EU-beleid te beperken. De EU beperkt zich tot onderwerpen waarover inter-

nationaal consensus bestaat of waar het grote publiek zich minder voor interesseert, en 

streeft geen actieve integratie na op omstreden dossiers. Uitbreiding van de bevoegd-

heden kan niet zonder slag of stoot plaatsvinden, juist omdat de EU fiscale, admini-

stratieve en juridische autoriteit ontbeert.  

 

2.4 Tekortkomingen van de top-down-benadering 

 

Bij de bespreking van de input, de throughput en de output van het systeem blijkt dat 

niet alle instituties en bevoegdheden volledig democratisch gelegitimeerd zijn. Dit 

betekent echter niet dat de EU niet legitiem is, volgens de besproken auteurs. Hoewel 

er beperkt gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot het leveren van input, 
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worden de belangen van burgers behartigd. De bevolking kan geen sterke controle 

uitoefenen over de Europese instituties, maar dat betekent niet dat de EU een dictatuur 

is. De verschillende organen houden elkaar in evenwicht en zijn van elkaar afhanke-

lijk. De interne diversiteit vergroot de representativiteit van de EU en waarborgt de 

belangen van minderheden. Sterke formele restricties verhinderen arbitraire besluit-

vorming. Ten slotte is de output van de EU van dien aard dat er geen reden is tot grote 

zorg. De participatie van burgers is beperkt, omdat de meest gepolitiseerde kwesties 

nationaal afgehandeld worden. Al met al heeft de burger niet veel te vrezen van de EU.  

 

Toch ontbreekt er iets in dit verhaal. Top-down kan worden uitgelegd hoe en waarom 

de beperkte invloed van burgers gerechtvaardigd kan worden. De macht van de EU is 

ingeperkt en waarden als transparantie en pluraliteit zijn in zekere mate gewaarborgd. 

De instituties en besluitvorming van de EU zijn wellicht niet ondemocratischer is dan 

die van een lidstaat. Dat het democratische deficit hier niet mee is afgedaan, komt door 

een veel fundamenteler verschil tussen de EU en haar lidstaten. Er is namelijk geen 

echt Europees volk, geen demos, met een notie van gedeelde identiteit, dat bereid is 

Europese regelgeving te accepteren (Gallagher e.a. 2006: 148). Een systeem kan 

formeel gelegitimeerd zijn, door democratische repertoires, juridische kaders en de 

nodige checks en balances, maar of het ook geaccepteerd wordt door de bevolking, is 

een tweede. Naast formele legitimiteit staat de sociale legitimiteit ter discussie, waar-

voor brede steun van het volk nodig is (Shackleton 2000: 133-134). Sociale legitimiteit 

hangt af van de bereidheid van burgers om beslissingen genomen door een meerder-

heid te accepteren (Shackleton 2000: 133-134). Als er geen collectieve identiteit 

bestaat, zullen minderheden zich niet neerleggen bij meerderheidsbesluitvorming die 

indruist tegen hun eigen belangen (Habermas 2000: 34). Gedurende de eerste decennia 

verkreeg het Europese project sociale legitimiteit door bevredigende output (Bellamy 

en Castiglione 2000: 66-67). Maar naarmate de invloed van de EU groter werd en het 

Europese beleid gepolitiseerder, is de sociale legitimiteit verminderd. Dit probleem is 

precies de oorzaak van de roep om democratische legitimiteit. Het is onmogelijk het 

democratische deficit af te doen door alleen de top-down-benadering te hanteren. 

Rechtvaardiging van de macht stoelt niet op de institutionele inrichting van de EU, 

maar moet uiteindelijk gezocht worden bij de bevolking, bottom-up dus. Zowel de 

input, als de throughput en de output kan bijdragen aan de acceptatie, maar geen van 

drieën garandeert sociale legitimiteit. 
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3.  Onderzoek naar de Europese publieke sfeer 

 

Dat er een uitgebreid academisch debat bestaat over de institutionele kant van het 

Europese legitimiteitsvraagstuk, staat vast. De bottom-up-benadering is in de weten-

schappelijke literatuur echter ook herkenbaar. Zeker met de afwijzing van het Grond-

wettelijke verdrag in Nederland en Frankrijk in 2005 is de aandacht voor democrati-

sche steun “van onderaf” toegenomen. Dat voor een gezonde democratie een bepaalde 

participatiegraad van de bevolking nodig is, lijkt voor de hand te liggen. Welke vorm 

deze participatie moet hebben om te kunnen spreken van legitimiteit, of welke inbreng 

nodig is van de burgers voor een volwassen democratie, is moeilijker te specificeren. 

Een begrip dat centraal staat in de discussie is in ieder geval de “publieke sfeer”. De 

publieke sfeer bestaat waar burgers publiekelijk debatteren en zodoende een collec-

tieve actor vormen tegenover de autoriteiten. Zowel theoretisch als empirisch staan de 

mogelijkheid, het bestaan en de noodzaak van een Europese publieke sfeer echter ter 

discussie. Hoewel het aantal empirische onderzoeken dat tot op heden is gedaan naar 

het bestaan en de aard van een Europese publieke sfeer beperkt is (Machill e.a. 2006: 

57-58), wordt er wel een levendig academisch debat gevoerd over dit concept (Risse 

en Van de Steeg 2003: 1). Dat er nationaal, binnen de lidstaten, een uitwisseling 

bestaat tussen overheid en de bevolking als collectief, waarbij bestuurders en politici 

verantwoording afleggen en gecontroleerd worden door de burgers, wordt niet 

bestreden. Maar of er op Europees niveau een gelijksoortige uitwisseling kan of moet 

ontstaan, staat niet vast. De visies op internationale democratische ontwikkelingen 

lopen sterk uiteen. Aan de ene kant van het spectrum wordt het ontstaan van een 

Europese publieke sfeer voor onmogelijk gehouden, met het oog op de taalbarrières en 

cultuurhistorische verschillen, die een effectief debat over de landsgrenzen heen onmo-

gelijk zouden maken. Ook zou een volgroeide publieke sfeer niet nodig zijn, vanwege 

de beperkte output, zoals behandeld in het vorige hoofdstuk. Aan de andere kant van 

het spectrum wordt het idee verwoord dat institutionele hervorming nodig is om de 

ontwikkeling van trans- of postnationalisering van publieke sferen bij te kunnen benen 

(Fraser 2005). Klaarblijkelijk zijn er zowel meningsverschillen over het al dan niet 

bestaan van transnationale publieke sferen, als over de normatieve noodzaak ervan.  

 

Om bij te dragen aan de beantwoording van de vraag of er publieke sferen kunnen 

bestaan buiten of boven natiestaten, zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken 
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uitgevoerd. Langs empirische weg wordt geprobeerd enige duidelijkheid te verschaffen 

over de democratische verankering van de EU. Getracht wordt empirische kennis te 

verkrijgen die de pessimistische kijk op het democratische gehalte van de EU zou 

kunnen toetsen (zie bijvoorbeeld Van de Steeg 2006: 609). Enerzijds wordt geprobeerd 

aan te tonen dat transnationaal debat in ieder geval niet onmogelijk is, anderzijds 

worden pogingen gedaan om daadwerkelijk tekenen van een Europese publieke sfeer 

te ontdekken. Hoewel men het globaal eens is over de definitie van de publieke sfeer, 

bestaat er in de academische wereld geen consensus over de precieze invulling van het 

concept in Europese context. De publieke sfeer wordt dan ook op verschillende 

manieren geoperationaliseerd, waardoor de onderzoeken uiteenlopende resultaten 

opleveren (Risse en Van de Steeg 2003: 1).  

 

De verschillende operationaliseringen zijn mijns inziens onder te verdelen in vier 

benaderingen. De eerste benadering is het bepalen van de aandacht voor, of de zicht-

baarheid van de EU in nationale berichtgeving, de tweede het zoeken van parallellie in 

de berichtgeving van verschillende lidstaten, de derde benadering is het vaststellen van 

tekenen van een “Europese identiteit” en de vierde is het zoeken naar expliciete steun 

voor de EU in de media. Verscheidene onderzoekers hanteren meerdere van deze vier 

benaderingen. De benaderingen sluiten elkaar niet uit, maar liggen eerder in elkaars 

verlengde.  

In hoeverre de besproken onderzoeken, ook gezien de verschillende conclusies, iets 

zeggen over de legitimiteit van de EU valt echter te bezien. In dit hoofdstuk zal ik 

laten zien dat verschillende onderzoeken wijzen op aandacht voor de EU en een zekere 

gemeenschappelijkheid in de nationale discoursen van lidstaten, wat op het ontstaan 

van een Europese publieke sfeer zou wijzen, maar dat tegelijkertijd wordt aangetoond 

dat de EU in de media lang niet zoveel aandacht krijgt als nationale onderwerpen. 

Hoewel verschillende onderzoeken duiden op mogelijkheden tot of de aanwezigheid 

van een transnationaal discours, bieden de resultaten niet direct een uitweg uit de 

controverse over de legitimiteit van de EU. 

 

3.1 Gezamenlijk vertrekpunt 

 

Voordat ik in zal gaan op de verschillen in empirische benadering van de Europese 

publieke sfeer, is het goed om vast te stellen dat de behandelde onderzoekers vanuit 
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een gezamenlijk vertrekpunt uitkomen op verschillende operationaliseringen, resul-

terend in verschillende uitkomsten. De onderzoekers zijn het ten eerste in grote lijnen 

eens over de functie die een publieke sfeer potentieel heeft voor in de legitimering van 

de EU en ten tweede over de definiëring van het concept, zijn. De keuze voor 

massamedia als primair onderzoeksobject, in de vorm van kranten, weekbladen, 

internet en televisie, is de derde overeenkomst. 

Ten eerste bestaat in de verschillende artikelen die naar aanleiding van het empirische 

onderzoek verschenen zijn, in grote lijnen consensus over de rol of betekenis van de 

publieke sfeer. Het debat over de publieke sfeer is verbonden aan de controverse over 

het democratische of legitimiteitsdeficit (Risse en Van de Steeg 2003: 1). Het bestaan 

van dit deficit wordt niet betwist (Machill e.a. 2006: 60). Aangenomen wordt dat het 

bestaan van een publieke sfeer bijdraagt aan de legitimiteit van de EU. Van de Steeg 

(2006: 609) noemt de Europese publieke sfeer als voorwaarde voor het bestaan van 

een echte politieke gemeenschap van EU-burgers en voor Europese opinievorming. 

Zonder publieke sfeer ontbreekt de verbinding tussen het politiek-administratieve 

apparaat en de burgers van de EU. Gezien de rol die nationale publieke sferen spelen 

als intermediaire systemen tussen maatschappij en het politieke systeem, is het in het 

kader van de toenemende Europese integratie logisch dat de Europese publieke sfeer 

een belangrijk issue is (Machill e.a. 2006: 58). 

Een heldere definitie van een publieke sfeer in algemene zin wordt gegeven door Van 

de Steeg (2005: 22). Dit is het tweede punt waarover weinig discussie lijkt te bestaan. 

Volgens deze definitie is een publieke sfeer een ruimte waar burgers, of in de praktijk 

een elite van burgers, onderwerpen bediscussiëren in het bijzijn van een publiek, dat 

(in ieder geval in theorie) de mogelijkheid heeft om te interveniëren en zelf te 

participeren. In de politieke publieke sfeer vindt zichtbare communicatie plaats tussen 

collectieve besluitvormers en hun publieken, waardoor consensus en onenigheid over 

specifieke issues in de besluitvorming zichtbaar worden (Trenz 2004: 293). Volgens 

deze interpretatie treedt sociale mobilisatie meer op en wordt echt Europees debat 

beter zichtbaar naarmate politiek en beleid gevoeliger en meer omstreden worden 

(Risse en Van de Steeg 2003: 15). Als het beleid niet omstreden is en een zaak van de 

elite blijft, dan is er ook weinig aandacht voor de EU. Om een publieke sfeer tot stand 

te brengen, moeten Europese issues interessant en significant worden voor de burgers, 

volgens Risse en Van de Steeg. 
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De derde gemene deler in de verschillende onderzoeken is het idee dat de publieke 

sfeer zich manifesteert in publieke communicatie. De massamedia worden beschouwd 

als forum voor publieke communicatie. Volgens Pfetsch (2005: 3) spelen de massa-

media aldus een cruciale rol in de publieke representatie van een Europese publieke 

sfeer. Europese integratie moet samengaan met de Europeanisering van publieke 

communicatie om het gebrek aan legitimiteit en publieke participatie tegen te gaan. 

Een open, pluralistisch en kritisch publiek discours in onafhankelijke media is cruciaal 

voor de relatie tussen staat en maatschappij (Risse en Van de Steeg 2003: 1). De media 

hebben hierbij niet alleen de rol van observant, maar vervullen als beeldbepalers een 

politieke functie (Machill e.a. 2006: 58). De pers moet zorgen voor transparantie en 

accountability van de Europese politiek (Trenz 2004: 312). In moderne, complexe 

samenlevingen spelen de media een centrale rol, omdat burgers in essentie afhankelijk 

zijn van de informatie die door de media geleverd wordt (Machill e.a. 2006: 59).  

Alle beschreven onderzoeken naar de Europese publieke sfeer richten zich op het 

zelfde object, namelijk de nationale media. Dat de onderzoekers de nationale media als 

onderzoeksobject kiezen, lijkt onvermijdelijk. Bij gebrek aan echt Europese media, 

moet binnen de nationale discoursen gezocht worden naar publieke communicatie die 

wijst op het bestaan van een Europese publieke sfeer. In de meeste gevallen worden 

gedrukte media nader beschouwd, meestal kranten, maar ook weekbladen. Daarnaast 

richten enkele onderzoeken zich op televisie. Onderzoek dat zich richt op internet als 

forum voor publiek discours komt nog niet veel voor (Van Os en Jankowski 2005: 13), 

maar dit medium wordt door sommigen gezien als uitgelezen een uitgelezen mogelijk-

heid voor het voeren van een transnationaal debat. 

 

3.2 Het toepassen van het concept op de EU 

 

Tot zover lijken alle onderzoekers het erover eens te zijn dat aanwijzingen voor het 

bestaan van een Europese publieke sfeer bijdragen aan een positiever oordeel over de 

legitimiteit van de EU. Als er een Europese publieke sfeer zou zijn die op soortgelijke 

wijze zou functioneren als de nationale publieke sferen, zou er geen sprake zijn van 

een deficit. Bij gebrek aan een dergelijke Europese sfeer, en rekening houdend met het 

feit dat de EU als politiek systeem fundamenteel verschilt van de lidstaten, moet een 

operationalisering gevonden worden die zinvolle wetenschappelijke inzichten oplevert. 
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Op dit punt beginnen de moeilijkheden van het toepassen van het concept ‘publieke 

sfeer’ op de EU zich af te tekenen.  

Aangezien gebruikelijke ideeën over publieke sferen geënt zijn op traditionele 

natiestaten, is de vraag welke rol een Europese publieke sfeer zou kunnen of moeten 

spelen (Machill e.a. 2006: 60-61). Omdat de EU bovendien in ontwikkeling is, ligt het 

volgens Machill e.a. voor de hand dat bestaande modellen aangepast moeten worden. 

De grenzen van nationale publieke sferen vallen in grote lijnen samen met de 

territoriale grenzen van democratieën, waarbinnen een zekere mate van collectieve 

identificatie en oriëntatie zichtbaar is (Risse en Van de Steeg 2003: 18). Van de Steeg 

(2006: 611) merkt op dat de buitengrenzen van de Europese publieke sfeer niet van 

tevoren te bepalen zijn. Per onderwerp kunnen de participanten en het publiek van het 

debat verschillen, de geografische omvang dus ook. Pfetsch (2005: 5) stelt bovendien 

dat de mate van Europeanisering per beleidsterrein kan verschillen.  

Een andere vraag die onderzoekers stellen is bijvoorbeeld of de afwezigheid van een 

Europese publieke sfeer oorzaak of gevolg is van het democratische deficit (Risse en 

Van de Steeg 2003: 18). Is geëuropeaniseerde publieke communicatie een indicator 

van of een voorwaarde voor legitimiteit? Het is de vraag of het schijnbare gebrek aan 

een Europese publieke sfeer een oorzaak of een gevolg is van de afwezigheid van een 

echt Europees volk. Dezelfde kwestie speelt volgens Risse en Van de Steeg voor het 

gebrek aan transnationale belangengroepen, partijen en sociale bewegingen in Euro-

pees verband. 

 

Een gebruikelijke these is dat een Europese publieke sfeer tot stand gebracht kan 

worden via de Europeanisering van de verslaggeving in de nationale media (Machill 

e.a. 2006: 57). Volgens Machill e.a. bestaan twee visies op de Europese publieke sfeer: 

het ideaalbeeld van een Europese publieke sfeer die onafhankelijk is van de indivi-

duele staten, tegenover een Europese publieke sfeer die ontstaat als gevolg van Euro-

peanisering van nationale publieken (2006: 2). Sommige onderzoekers zoeken naar 

aanwijzingen voor het bestaan van een Europese sfeer van het tweede type. Aangezien 

een echt transnationaal massamediasysteem, dat de politieke functies van een democra-

tische publieke sfeer kan onderhouden, nogal onwaarschijnlijk is, richt men de pijlen 

op het verleggen van de focus binnen de nationale publieke arena naar Europa (Pfetsch 

2005: 4). Volgens deze lezing bestaat de publieke sfeer in de EU uit een serie (gefrag-

menteerde) nationale publieke sferen.  
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Risse en Van de Steeg (2003: 13-14) betwisten de conventionele wijsheid dat er geen 

ware Europese publieke sfeer is, die zich boven nationale media en publieken verheft. 

Er zou geen gemeenschap van communicatie zou zijn, in de vorm van een gemeen-

schappelijke taal en echt Europese media. Een Europese publieke sfeer naar dit model 

zou onmogelijk zijn, ook gezien het gebrek aan collectieve identiteit. Maar vervolgens 

vragen Risse en Van de Steeg zich af waarom iedereen dezelfde taal zou moeten 

spreken en dezelfde media zou moeten gebruiken om betekenisvol te kunnen commu-

niceren over de landsgrenzen heen. Het gaat er volgens hen om dat dezelfde betekenis-

sen worden toegekend aan Europese gebeurtenissen. Zo wordt de Europese publieke 

sfeer gezocht in de onderlinge verbondenheid en wederzijdse uitwisseling tussen 

nationale sferen. Elders stelt Van de Steeg (2005: 18-22) dat ze zich met nadruk niet 

richten op de Europeanisering van nationale publieke sferen, maar direct op de EU-

brede publieke sfeer. Van de Steeg (2006: 610) wil onderzoeken of verschillen in taal, 

mediasystemen en politieke culturen het ontstaan van een EU-brede publieke sfeer 

daadwerkelijk blokkeren. Aanwijzingen voor een pan-Europese sfeer moeten echter 

alsnog gezocht worden in de nationale media (Van de Steeg 2005: 38-42). Hiermee 

wordt duidelijk welke conceptuele horde genomen moet worden als een Europese 

publieke sfeer aangetoond moet worden. De vraag is hoe uit berichtgeving in nationale 

media aanwijzingen voor een Europese publieke sfeer kunnen worden gedestilleerd.  

 

In de verschillende onderzoeken wordt het klassieke beeld van een publieke sfeer, die 

geografisch samenvalt met een natiestaat, omgevormd tot een model van een Europese 

sfeer die bestaat uit een serie van min of meer verbonden nationale publieke sferen. De 

manier waarop deze nationale sferen verbonden moeten zijn, om van een Europese 

publieke sfeer te kunnen spreken, is onderwerp van discussie. Taalbarrières en het 

beperkte bereik van media worden als obstakels genoemd. Verwacht wordt dat de 

omvang en de verbanden kunnen variëren per issue en per debat. Bovendien is de 

vraag of aandacht voor de EU in de verschillende media al voldoende is om van 

verbanden te kunnen spreken, of dat deze verbanden zich tonen in overeenkomsten in 

de berichtgeving, in gedeelde referentiekaders, of in geuite steun voor de EU. Deze 

tegenstellingen zijn terug te zien in de verschillende operationaliseringen waarmee de 

definities vertaald worden naar wetenschappelijk onderzoek, de vier empirische bena-

deringen van de Europese publieke sfeer. Ten eerste is er onderzoek dat nagaat welk 

aandeel van de berichtgeving de EU betreft. De tweede benadering vergelijkt de media 
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uit verschillende lidstaten, om te onderzoeken of er parallellie zichtbaar is in de 

nieuwsselectie en berichtgeving in de verschillende landen. Ten derde wordt meer 

inhoudelijk bekeken of media in verschillende lidstaten een min of meer Europese 

invalshoek kiezen in de berichtgeving. De vierde benadering onderzoekt de houding 

ten opzichte van de EU en tekenen van steun voor de Europeanisering. 

 

3.3 Aandacht in de media voor de EU 

 

Machill e.a. (2006: 59) kiezen in een meta-analyse van verschillende onderzoeken voor 

de eerste benadering. Geanalyseerd wordt welk deel van de nationale berichtgeving de 

EU als onderwerp heeft. Daarnaast wordt bekeken hoe vaak andere lidstaten voor-

komen in de nationale media. De beschikbaarheid van informatie over EU-politiek 

voor de burgers is volgens Machill e.a. een essentiële indicator bij het beantwoorden 

van de vraag naar het bestaan van een Europese publieke sfeer. Machill e.a. benadruk-

ken echter zelf dat door deze inhoudsanalyse niet kan worden aangetoond in hoeverre 

de ontvangers de informatie gebruiken, of welk effect de informatie heeft, maar de 

beschikbaarheid van informatie is in ieder geval de basis voor potentiële effecten.  

De eerste benadering is ook onderdeel van het onderzoek van Pfetsch (2005), die de 

Europeanisering van nationale publieke sferen onderzoek, en van Risse en Van de 

Steeg (2003), die ander onderzoek aanhalen dat telt hoe vaak “Europa” genoemd wordt 

in de media. Gekeken wordt of er veel aandacht is voor Europese issues in de media. 

Ook in de aanpak van Trenz (2004) is de eerste benadering terug te vinden, aangezien 

hij als kwantitatieve indicator het percentage van Europese politieke communicatie in 

verhouding tot andere communicatie in de krant meet. 

 

De eerste benadering levert geen eenduidige resultaten op. Geconcludeerd wordt dat 

Europa steeds meer aandacht krijgt in de landelijke berichtgeving. Toch blijven veel 

Europese issues onderbelicht. Volgens Trenz (2004: 297) is er een aanzienlijke mate 

van Europese politieke communicatie in de kwaliteitspers van de geselecteerde EU-

lidstaten, namelijk ongeveer 35 procent van alle politieke nieuwsartikelen. Ondanks 

verschillen per krant en per land, en in tegenstelling tot bevindingen in andere 

onderzoeken, is er wat dit betreft een hoge mate van Europeanisering in de nationale 

media. Maar paradoxaal genoeg constateert hij ook dat de meeste Europese issues 

minimaal belicht worden in de media (Trenz 2004: 312). 
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In de behandeling van eerder onderzoek wijst ook Pfetsch (2005: 4) op tegenstrijdige 

resultaten. Een grote meerderheid van studies laten marginale niveaus van zichtbaar-

heid van Europese issues en actoren in de media zien, waarmee er nauwelijks sprake is 

van een zich ontwikkelende Europese publieke sfeer. Uit ander onderzoek blijkt dat 

het medium televisie het domein van de natiestaat helemaal nooit heeft verlaten. 

Aangezien er ook onderzoeken zijn die juist hoge niveaus van Europeanisering van de 

nationale media vaststellen, is volgens Pfetsch de conclusie mogelijk dat er geen 

generaliseerbare empirische gegevens zijn over het bestaan van een Europese publieke 

sfeer. Ook aan empirische reflectie ontbreekt het in dat opzicht. 

Het duidelijkst wordt het gebrek aan aandacht voor de EU in de media bevestigd in de 

meta-analyse van Machill e.a. (2006: 57). De zeventien onderzoeken laten verschillen 

in Europeanisering van de nationale publieke sferen zien, maar over het geheel maken 

EU-onderwerpen in ieder geval een extreem klein deel uit van de berichtgeving in de 

nationale media. Publieke sferen van de EU-lidstaten houden een sterke nationale 

oriëntatie.  

In het kader van de nationale oriëntatie van de massamedia kan nog kort stilgestaan 

worden bij het internet. Hoewel het internet als medium volgens sommigen de belofte 

in zich draagt van de mogelijkheid tot een werkelijk supranationaal en egalitair dis-

cours, vanwege het ontbreken van gecentraliseerde en nationaal georiënteerde massa-

media, is de berichtgeving op het internet zo mogelijk nog minder geëuropeaniseerd 

dan de offline media (Koopmans en Zimmermann 2005: 32-36). De mediërende rol 

van de traditionele, professionele journalistiek zou juist cruciaal zijn voor grens-

overschrijdende informatie-uitwisseling. In de belichting van politieke actoren blijkt 

het internet niet of nauwelijks te verschillen van kranten. Hoewel supranationale 

actoren iets meer aandacht krijgen op het internet, worden in de gedrukte media de 

zienswijzen van actoren in andere lidstaten sterker belicht. 

 

3.4 Parallellie in de berichtgeving 

 

Trenz (2004) hanteert de tweede benadering in het onderzoek naar de Europese 

publieke sfeer wanneer hij zoekt naar simultane berichtgeving in de verschillende 

media. De mate van convergentie en synchroniteit van de communicatie worden als 

kwalitatieve indicator gebruikt. Van de Steeg (2006: 609-613) wil falsifiëren dat de 

massamedia nationaal begrensd zijn, om daarmee aan te tonen dat er een gedeelde 
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publieke sfeer is in de EU. Daartoe analyseert ze, in overeenstemming met de tweede 

benadering, de inhoud van een specifiek debat, namelijk het debat over de verkiezings-

resultaten en mogelijke regeringsdeelname van Jörg Haider in Oostenrijk eind 1999, 

begin 2000. In haar proefschrift analyseert ze daarnaast het debat voorafgaand aan de 

uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten in 2004 (Van de Steeg 2005: 33-35). 

Middels een statistische, kwantitatieve analyse wil ze nagaan of actoren uit 

verschillende lidstaten met elkaar discussiëren. Hiervoor maakt ze gebruik van een 

definitie van Eder en Kantner (Van de Steeg 2006: 611). Volgens deze definitie is er 

sprake van een gedeeld debat als eenzelfde issue tegelijkertijd wordt bediscussieerd 

met dezelfde mate van relevantie. Als in verschillende nationale discoursen dezelfde 

onderwerpen, dezelfde argumenten en dezelfde interpretaties te vinden zijn, dan is er 

waarschijnlijk sprake van een gedeeld debat. Volgens Risse en Van de Steeg (2003: 

16) is deze definitie niet omstreden in de literatuur. Er moet dus gezocht worden naar 

overeenkomende pieken en dalen in de berichtgeving in verschillende lidstaten. Om te 

kunnen spreken van een pan-Europese publieke sfeer benoemt Van de Steeg naast de 

verbondenheid van de verschillende debatten nog twee andere condities. Het discours 

in de media moet significant verschillend van dat in niet-Europese landen, en de 

verschillen moeten niet nationaal bepaald zijn. Hiervoor vergelijkt ze het discours in 

kranten uit Europese lidstaten met kranten uit de VS in het geval van de kwestie 

Haider, en met een Zwitserse krant in het geval van de uitbreiding van de EU (Van de 

Steeg 2005: 38- 42). 

 

Dat verschillende operationaliseringen tot verschillende conclusies kunnen leiden, 

wordt mooi geïllustreerd door de observatie van Trenz dat de nationale media ook non-

issues gemeenschappelijk hebben (2004: 306-307). Trenz stelt vast dat media uit 

verschillende lidstaten dezelfde onderwerpen onbelicht laten. Het bestaan van deze 

non-issues, waaronder debatten over een Europese grondwet en het Europese demo-

cratische deficit, geeft aan dat zelfs de kwaliteitspers ver verwijderd is van het 

vervullen van de taak van het transparant en accountable houden van de Europese 

politiek, zo stelt Trenz. Hoewel deze blinde vlekken kwalijk zijn, wijst het feit dat de 

media dezelfde blinde vlekken hebben volgens Trenz op vergelijkbare selectie-

procedures en onderliggende waarden. Bovendien onderstreept het gebrek aan bericht-

geving op bepaalde terreinen de autonomie van de media. Met deze gedachtegang weet 
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Trenz een negatief resultaat over de legitimiteit van de EU, dat verkregen is met de 

eerste benadering, te gebruiken als positief oordeel vanuit de tweede benadering. 

Risse en Van de Steeg (2003: 3) melden dat hoewel eerdere onderzoeken laten zien dat 

Europa relatief onderbelicht blijft in de media, de aandacht wel is toegenomen in de 

jaren ’90. Bovendien ligt in verschillende EU-landen de focus op dezelfde onderwer-

pen, zoals monetaire zaken, landbouw en Europese integratie. Met deze resultaten van 

Trenz en Risse en Van de Steeg is ook zichtbaar dat de verschillende benaderingen, in 

dit geval de eerste en de tweede, gecombineerd kunnen worden. De zichtbaarheid van 

de EU in nationale media in verschillende lidstaten wordt vergeleken. 

 

De tweede benadering levert een positiever beeld op dan de resulaten die woortkomen 

uit de eerste benadering. Waar gezocht is naar parallellie in de berichtgeving van 

verschillende lidstaten, ontstaat het beeld van een ontluikende of functionerende Euro-

pese publieke sfeer. Risse en Van de Steeg (2003: 3-4) concludeerden, in lijn met de 

tweede benadering, dat Europese onderwerpen tegelijkertijd, met dezelfde mate van 

aandacht, op gelijksoortige manier behandeld en bediscussieerd worden in de verschil-

lende media in Europa, wat zou wijzen op een gedeeld discours. Het geval van het 

Haider-debat is een voorbeeld van een echte Europese publieke sfeer, volgens Van de 

Steeg (2006: 627). Ook voorafgaand aan de uitbreiding van de EU in 2004 heeft een 

werkelijk EU-breed discours plaatsgevonden (Van de Steeg 2005: 156). Zij zag in haar 

resultaten al haar hypothesen bevestigd: er waren dwarsverbanden zichtbaar tussen 

debatten in de verschillende nationale media. Het discours was niet nationaal bepaald 

en verschilde voldoende van het discours in de Verenigde Staten. Het is volgens deze 

lezing niet correct om de publieke sfeer in de EU slechts als een serie van onderling 

verbonden nationale publieke sferen te omschrijven, omdat de kranten uit de vier, 

respectievelijk vijf geselecteerde EU-landen samen een forum vormen voor dezelfde 

publieke sfeer.  

 

3.5 Een Europese identiteit 

 

De derde onderzoeksbenadering komt onder andere aan bod bij Trenz (2004), die de 

aanwezigheid van een Europese invalshoek onderzoekt. Ook Risse en Van de Steeg 

(2003) gebruiken deze benadering. Onderzocht wordt of in de media een gedeelde 

Europese invalshoek wordt gekozen. Er is niet zozeer consensus nodig in de media, of 
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duidelijke loyaliteit tussen Europeanen, als wel communicatie en debat vanuit gedeel-

de interpretaties van de problemen die besproken worden. Men hoeft het niet met 

elkaar eens te zijn, maar men moet het wel over hetzelfde hebben. Een publieke sfeer 

ontstaat niet automatisch als gevolg van Europese integratie en de totstandkoming van 

instituties, maar wordt gevormd door de sociale praktijk en het debat waarin mensen 

elkaar erkennen als legitieme deelnemers (Risse en Van de Steeg 2003: 19-20). In het 

debat moet men elkaar niet alleen opmerken, maar er moet een “wij-gevoel” ontstaan, 

een soort collectieve identiteit, om van een publieke sfeer te kunnen spreken, aldus 

Risse en Van de Steeg. Loyaliteit is niet noodzakelijk, noch steun voor de EU (Risse 

en Van de Steeg 2003: 14), maar wel een minimaal gevoel van deel uitmaken van 

dezelfde gemeenschap, waarin zaken besproken worden die iedereen aangaan. Mensen 

moeten inzien dat ze een gezamenlijk belang hebben bij de EU. 

 

Trenz (2004: 291, 311-312) concludeert dat een Europese publieke sfeer is ontstaan en 

geëvolueerd door wederzijdse observatie van institutionele actoren en hun publieken, 

refererend aan issues en gebeurtenissen van gedeelde relevantie en door de parallelle 

ontwikkeling van communicatieve stijlen en discoursen. De these dat er een communi-

catiedeficit bestaat is volgens hem dus niet houdbaar.  

Volgens Risse en Van de Steeg (2003: 3-4) worden Europese thema’s op soortgelijke 

manier ingekaderd, wat leidt tot gelijkende referentiekaders, interpretatiepatronen en 

betekenisstructuren. Als dezelfde betekenisstructuren gehanteerd worden bij het bedis-

cussiëren van Europese issues in verschillende nationale publieke sferen, dan is dat een 

belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een transnationale communicatie-

gemeenschap. Hoewel per lidstaat duidelijke verschillen te zien zijn, ziet Pfetsch 

(2005: 11-12) in het feit dat niet de lidstaten, maar het behandelde beleidsterrein de 

belangrijkste verklarende factor is voor verschillen in Europeanisering van de pers, een 

aanwijzing voor Europeanisering. In de onderzochte landen verschilt de aandacht per 

onderwerp dus op vergelijkbare manier, wat betekent dat de referentiekaders gedeeld 

worden door de pers van verschillende lidstaten. Volgens Risse en Van de Steeg 

(2003: 21) zien we een Europese publieke sfeer ontstaan, die hoewel fragiel en gefrag-

menteerd, overeenkomstige referentiekaders en tekenen van een Europees perspectief 

laat zien. Er zijn geen dramatische verschillen tussen de nationale publieke sferen. De 

conclusies die getrokken worden aan de hand van de derde benadering variëren dus 

van voorzichtig tot zeer positief. 
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3.6 Steun voor de EU 

 

De vierde benadering ten slotte, die zich richt op de steun in de media voor het Euro-

pese project, schept weinig duidelijkheid. Pfetsch (2005: 5) is van mening dat de steun 

van nationale media voor Europese integratie een conditie is voor de democratische 

legitimatie van de EU. De media zijn zelf ook actoren zijn in de publieke sfeer, met 

een legitieme stem, door het toekennen van relevantie aan issues en door het uit-

drukken van een eigen opinie, vanuit hun professionele normen en waarden. Pfetsch 

nadruk legt op de toon van het publieke discours in de media, en de actieve rol die de 

journalistiek hierin speelt. De houding van auteurs van editorials ten opzichte van de 

EU in verschillende lidstaten wordt onderling vergeleken. 

 

In tegenstelling tot de positievere resultaten van de derde en vooral de tweede bena-

dering, levert de vierde benadering, net als de eerste benadering, zeer gemengde 

resultaten op. Volgens Trenz (2004: 310) laten verschillende onderzoeken zien dat de 

meeste artikelen in de media kritisch staan tegenover Europese overheden en 

instituties, maar positief ten opzichte van Europese integratie in het algemeen. Pfetsch 

(2005: 2) laat zien dat de steun voor Europese integratie verschilt per land. De 

meerderheid van de editorials in de media steunt de integratie, met Groot-Brittannië 

als grote uitzondering (Pfetsch 2005: 15-16). In tegenstelling tot de aandacht voor 

Europese onderwerpen, hangt de houding ten opzichte van Europese integratie 

voornamelijk af van de verschillen tussen lidstaten. Ze constateert dat de opinie in de 

media samenhangt met de positie van de nationale politieke elite. 

 

3.7 Tekortkomingen van de onderzoeken 

 

Uit het voorgaande wordt vooral duidelijk dat er geen duidelijkheid bestaat over het 

bestaan en de aard van een Europese publieke sfeer. Voor het oordeel over de Euro-

peanisering van nationale publieke sferen blijkt het veel uit te maken of gekeken wordt 

naar het aandeel van berichtgeving over de EU ten opzichte van ander nieuws, naar het 

aandeel van EU-onderwerpen waarover daadwerkelijk bericht wordt ten opzichte van 

alle mogelijke Europese onderwerpen, of naar de manier waarop bericht wordt. Tussen 

de verschillende Europese lidstaten bestaan overeenkomsten in de manier waarop naar 

de EU gekeken wordt, maar ook belangrijke verschillen. 



 41 

Het onderzoek naar de Europese publieke sfeer wordt in het bestek van deze scriptie 

niet uitputtend behandeld, maar in de geselecteerde artikelen is wel duidelijk zichtbaar 

dat het onderwerp op zeer verschillende manieren benaderd wordt. Dat vandaag de dag 

geen bloeiende, transnationale Europese publieke sfeer bestaat die op het eerste gezicht 

vergelijkbaar is met de diverse nationale publieke sferen, lijkt duidelijk. De centrale 

vraag is vervolgens of daarmee ook elke vorm van bottom-up-legitimiteit uitgesloten 

is. Diverse auteurs proberen de mogelijkheid van een transnationaal discours, danwel 

het ontstaan van een Europese publieke sfeer door de verbinding van de nationale 

sferen te onderzoeken. Met de duiding van de vier benaderingen wil ik laten zien dat 

de onderzoeken zich feitelijk op verschillende zaken richten. Vanuit een redelijk een-

duidige visie op de betekenis van een publieke sfeer of een publiek discours voor 

legitimiteit, komen de onderzoekers via diverse operationaliseringen op resultaten die 

fundamenteel van elkaar verschillen.  

 

Wat in essentie onderzocht wordt met de eerste benadering is de Europeanisering van 

de nationale publieke sfeer. Door te bekijken welk aandeel berichtgeving over de EU 

heeft in de media, wordt feitelijk achterhaald of er in een lidstaat een discours bestaat 

over Europa. Dit is op zich geen vreemde aanpak. Gezien het (deels) intergouver-

nementele karakter van de EU, ligt het voor de hand om te kijken of er nationaal een 

debat gevoerd wordt over Europa. Bovendien gebruiken alle onderzoekers nationale 

media voor hun onderzoek, en onderzoeken ze dus ook primair de nationale publieke 

sferen. Toch betitelen de onderzoekers deze benadering zelf als onderzoek naar de 

Europese publieke sfeer. 

 

In de tweede benadering wordt geprobeerd om vanuit kwantitatieve gegevens over  

nationale publieke sferen conclusies te trekken over het bestaan of de mogelijkheid van 

een transnationale publieke sfeer. In eerste instantie gaat het hier uitsluitend om de 

mogelijkheid van een grensoverschrijdend debat. Voor het aantonen van een dergelijk 

debat wordt een redenering gebruikt, die bijvoorbeeld wordt verwoord in een artikel 

van Van de Steeg en Risse (2006). Deze redenering is gebaseerd op een artikel van 

Habermas, ‘Remarks on Dieter Grimm's 'Does Europe Need a Constitution?'’ (1995). 

In dit artikel stelt Habermas dat een vorm van solidariteit onder een cultureel en ideo-

logisch pluralistische bevolking kan ontstaan. Een democratische politieke gemeen-

schap kan gevormd worden als, ondanks de verschillen, een politieke cultuur gedeeld 
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wordt. De kern van een context van solidariteit wordt gevormd door een politieke 

publieke sfeer die burgers in staat stelt posities in te nemen op hetzelfde moment over 

dezelfde onderwerpen met dezelfde relevantie (Habermas 1995: 306). Hiervoor is 

publieke communicatie nodig die de grenzen van de tot nu toe begrensde nationale 

publieke sferen overstijgt. Overigens stelt Habermas dat aan de ambitieuze functionele 

vereisten voor democratische wil-vorming nauwelijks voldaan kan worden in het kader 

van de natiestaat, laat staan in Europa. Van de Steeg en Risse (2006: 5) stellen op basis 

van dit artikel dat er in de Europese Unie een politieke publieke sfeer die burgers in 

staat stelt posities in te nemen op hetzelfde moment over dezelfde onderwerpen met 

dezelfde relevantie zou kunnen zijn. Zoals behandeld in paragraaf 3.4 leidt dit 

vervolgens tot de aanname dat er een gedeeld debat bestaat als dezelfde issues tegelij-

kertijd behandeld worden met dezelfde criteria van relevantie. Als in de pers dezelfde 

issues tegelijkertijd behandeld worden, zouden er geen Europa-brede media, gebaseerd 

op een gezamenlijke taal, nodig zijn.  

Habermas stelt dat een vorm van solidariteit mogelijk is in een pluriforme context. Een 

publieke sfeer stelt burgers in staat gelijktijdig tot oordeelsvorming te komen, zodat 

een politieke cultuur gedeeld wordt. Van de Steeg en Risse zien parallelle bericht-

geving in de media als indicator van een Europees discours. Habermas’ uitleg van het 

belang van een publieke sfeer voor de bevolking wordt zo gebruikt als leidraad voor 

media-analyse. Het is de vraag of parallellie in de media inderdaad een pan-Europese 

politieke gemeenschap aantoont. 

 

Verschillende voorwaarden voor het bestaan van een Europese publieke sfeer die in 

onderzoeken gebruikt worden, worden nog eens opgesomd door Nieminen (2006: 4). 

In afwezigheid van pan-Europese media zoals een Europees tv-kanaal of Europese 

krant en van een pan-Europese communicatie-infrastructuur, door het ontbreken van 

een gezamenlijke taal en een door de EU gesteund systeem van communicatie en 

informatie, wordt vereist dat dezelfde issues simultaan bediscussieerd worden, met 

ongeveer dezelfde aandacht en intensiteit, vanuit dezelfde perspectieven, of argumen-

tatieve oriëntaties, transnationaal in verschillende Europese landen, puur nationale en 

regionale standpunten overstijgend. Daarnaast veronderstelt de Europese publieke 

sfeer volgens Nieminen het bestaan van een cultureel-sociale dimensie van de publieke 

sfeer, in die zin dat mensen, of in ieder geval de meerderheid van mensen, zich identi-

ficeren als Europeanen en zich op de een of andere manier verbonden voelen met hun 



 43 

mede-Europeanen. Er is een bepaalde mate van wederkerigheid, gedeelde identiteit, 

solidariteit en vertrouwen. Met deze veronderstelling komen we bij de derde bena-

dering. Volgens deze opvatting is niet alleen een gezamenlijk discours nodig, maar ook 

een collectieve identiteit om van een Europese publieke sfeer te kunnen spreken.  

Als aldus strengere criteria worden voor voor een publieke sfeer dan bij de tweede 

benadering, rijst de vraag of het vinden van gelijksoortige benaderingen in de media 

wel voldoende bewijs levert. Hoe kan een collectieve identiteit aangetoond worden via 

media-analyse? Zegt het feit dat tekenen van gedeelde referentiekaders gezocht moeten 

worden in verschillende nationale media niet al dat de Europese solidariteit ver achter-

blijft bij de nationale gevoelens van saamhorigheid? En hoeveel wederzijds vertrou-

wen moeten Europeanen hebben om de Eurosceptici de mond te snoeren? 

 

De vierde benadering richt zich niet zozeer op het bestaan van een gedeeld discours, 

maar meer op de steun voor de EU. Op zich lijkt de legitimiteit van de EU gediend met 

steun van het volk, maar dat wil niet zeggen dat de EU daarmee ook democratisch 

gelegitimeerd is. Directe steun zou eerder een gebrek aan democratische legitimiteit 

goedmaken. Maar de zoektocht naar een publieke sfeer is juist gestart vanwege de 

afname van output-legitimiteit, zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken. Volgens 

Habermas dient een publieke sfeer om de bevolking een mening te laten vormen, om 

iets wat lijkt op een publieke opinie te laten ontstaan. Juist een kritische houding ten 

opzichte van de autoriteiten is vitaal voor een democratisch systeem. 

 

Uiteindelijk blijft de vraag wat zelfs de meest positieve resultaten over de Europea-

nisering van de media van enkele lidstaten zeggen over de legitimiteit van de EU, waar 

het toch allemaal om begonnen was. Wat zegt het bestaan van een gemeenschappelijk 

debat over de legitimiteit van de EU? En hoeveel aandacht of steun voor de EU moet 

er zichtbaar zijn in de media om het legitimiteitsdeficit te ontkrachten? Gezien de 

duidelijke verschillen in de gehanteerde conceptualiseringen van de publieke sfeer, die 

leiden tot uiteenlopende onderzoeksresultaten, is het verstandig om de betekenis van 

het concept in de politieke theorie nader te beschouwen. Als duidelijk gemaakt kan 

worden op welke manier de publieke sfeer precies kan bijdragen aan de legitimiteit 

van een politiek systeem, is het wellicht ook makkelijker uit te maken waar empirisch 

onderzoek zich op dient te richten als een nuttige bijdrage aan het debat over de 

legitimiteit van de EU geleverd moet worden. 
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4.  Habermas’ publieke sfeer 

 

Het werk van Jürgen Habermas speelt een belangrijke rol in de academische discussie 

over de publieke sfeer. Ook in veel van de in deze scriptie behandelde publicaties 

wordt Habermas aangehaald. Opvallend genoeg wordt het concept het uitvoerigst 

behandeld in een van zijn vroegste werken. Het boek The Structural Transformation of 

the Public Sphere, voor het eerst gepubliceerd in 1962, heeft tot op de dag van 

vandaag veel van zijn zeggingskracht behouden. De Engelse vertaling is pas in 1989 

verschenen, hoewel veel van zijn latere werk toen al in het Engels beschikbaar was. 

Desondanks is het boek niet achterhaald. Voorafgaand aan de publicatie van de 

Engelse versie van zijn boek, heeft Habermas overwogen om zijn oorspronkelijke tekst 

aan te passen (Habermas 1992: 421-422). Hoewel hij uiteindelijk kanttekeningen heeft 

geplaatst bij enkele aspecten van zijn oorspronkelijke analyse, in het stuk ‘Further 

reflections on the Public Sphere’, stelt hij vast dat zijn centrale these nog steeds hout 

snijdt (Edgar 2005: 52). De uitvoerige sociologische en historische studie wordt zelfs 

gezien als een verbindende factor in zijn oeuvre (Crossley en Roberts 2006: 1-10). 

Onderwerpen behandeld in dit boek zijn fundamenteel voor Habermas’ gedachtegoed 

en staan ook centraal in recent werk (Holub 1991: 3). De publieke sfeer is funda-

menteel voor zijn volledige intellectuele project, volgens Goode (2005: 1, 63). De 

communicatieve benadering van ethiek, recht en rationaliteit die Habermas voorstelt in 

later werk sluit probleemloos aan bij de centrale rol van het publieke discours in The 

Structural Transformation. Zijn theorieën zijn eerder in complexiteit, dan in essentie 

veranderd (Habermas 1992: 422). Als rijke, multidimensionele en interdisciplinaire 

analyse, biedt zijn boek een zeer goed ontwikkelde conceptualisatie en is het bij uitstek 

geschikt als theoretische basis voor empirische studie naar de publieke sfeer (Calhoun 

1992: 41). Omdat in het vorige hoofdstuk is gebleken dat de toepassing van een 

enkelvoudige definitie van de publieke sfeer op de Europese situatie niet zondermeer 

mogelijk is, wil ik in dit hoofdstuk terugkeren naar deze basis. Habermas’ studie van 

de publieke sfeer als dynamisch verschijnsel levert in mijn ogen aanknopingspunten 

voor onderzoek naar het ontstaan van een Europese publieke sfeer. Door naast de 

verschijningsvorm ook de politieke functie van de publieke sfeer te beschouwen, wordt 

duidelijk welke conceptualisatie van de publieke sfeer zinvol bijdraagt aan de discussie 

over de legitimiteit van de EU. 
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In het boek The Structural Transformation of the Public Sphere (2005) beschrijft 

Habermas het ontstaan en de ondergang van de burgerlijke publieke sfeer. In de 

komende paragrafen zal ik Habermas’ beschrijving van deze ontwikkeling parafra-

seren, zodat beoordeeld kan worden op welke wijze dit boek gebruikt kan worden om 

de conceptualisering van de publieke sfeer te verfijnen. Daarnaast zal ik beschrijven in 

hoeverre en op welke wijze Habermas zijn oorspronkelijke visie in latere publicaties 

bijstelt. 

 

4.1 Ontstaan van de publieke sfeer 

 

In de Middeleeuwen was er volgens Habermas geen sprake van een onderscheid tussen 

publieke en private sferen. Koning en adel belichaamden de macht. De machthebbers 

waren het land, niet slechts vertegenwoordigers. In hun hele bestaan representeerden 

zij hun heerschappij.
2
 Illustratief is dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen 

privé-bezit van de monarch en de staatskas.  

Door toenemende handel, zowel in goederen als in nieuws, kregen burgers meer macht 

ten opzichte van de machthebbers. Met de opkomst van vroeg kapitalisme ontstond 

een uitgebreid netwerk van horizontale economische afhankelijkheid, waardoor de 

invloed van traditionele verticale machtsrelaties afnam (Habermas 2005: 15). Natie-

vorming was het gevolg van nationalisering van de stadsgebaseerde economie. Met het 

ontsluiten van nieuwe markten, ontstond een sterkere behoefte aan politieke garanties. 

Politieke inspanning en militaire kracht waren nodig om deze markten te institutio-

naliseren. Het heffen van belasting was hiervoor een vereiste. Een gevolg van deze 

ontwikkeling was de depersonificatie van de macht, het objectiveren van de persoon-

lijke relaties van dominantie. De term “publiek” sloeg niet langer op het hof, maar op 

het staatsapparaat. Tegenover de gedepersonificeerde publieke staatsautoriteit, als 

permanente overheid met een machtsmonopolie, ontstond de civil society, een private 

sfeer. Individuen waren niet langer in hun hele bestaan onderworpen aan de publieke 

autoriteiten, zoals ze dat waren in de feodale samenleving. Economische activiteit 

werd een private aangelegenheid. Maar vanwege de wederzijdse afhankelijkheid in de 

private sfeer, waren economische activiteiten ook van publiek belang. Burgers eman-

cipeerden en verkregen aldus publieke significantie. Hierbij moet aangetekend worden 

                                                 

2 Mensen waren ook onderworpen aan de kerk. Habermas noemt religie het laatste bolwerk van deze 

vorm van representatie (Habermas 2005: 8). 
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dat niet de hele bevolking een rol van belang ten opzichte van de staat kreeg. In het 

publiek nam de bourgeoisie, bestaande uit opgeleide, kapitalistische burgers, tegenover 

de staatsautoriteit een centrale rol in. De bourgeoisie werd zich bewust als opponent 

van de autoriteit, onderworpen aan belastingheffing en regelgeving. Binnen de private 

sfeer ontstond zodoende een kritische publieke sfeer, waarin private personen samen-

komen als publiek, om de publieke autoriteit ter verantwoording te roepen ten over-

staan van de publieke opinie. Het kritische debat in deze publieke sfeer werd gevoed 

door de kritische pers. 

 

 

Figuur 2: schematische weergave van de ontwikkeling van de feodale naar de burgerlijke samenleving 

 

Volgens Habermas ontstond de kritische publieke sfeer in de literaire wereld. Door 

kennis te nemen van literatuur, kwam bij de burgers een zelfbewustzijn tot stand dat 

hen oefende in kritische publieke reflectie. Met het beschikbaar worden van kunst, en 

van literatuur in het bijzonder, voor het algemene publiek, ontstond een sfeer waarin 

mensen debatteren vanuit hun subjectiviteit. Dit was de basis van de emancipatie als 

mens, als opgeleide homme. Het zelfbewustzijn, de vaardigheden en de kanalen die 

hiermee tot stand kwamen, maakten het kritische publieke debat in de wereld van de 

politiek mogelijk. Dit debat werd gevoerd over de regels van de civil society, als bezit-

tende bourgeois. De tweedeling in de publieke sfeer, tussen de literaire publieke sfeer 

en de politieke publieke sfeer, was een weerslag van de tweedeling in de private sfeer, 

tussen de intieme sfeer van het gezin en civil society, het domein van handel en arbeid. 
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4.2 De burgerlijke publieke sfeer 

 

In de publieke sfeer werden de publieke autoriteiten uitgedaagd tot een debat over 

regels aangaande de private, maar tegelijk publiek relevante, sfeer van handel en 

arbeid. De bourgeoisie claimde echter meer dan inspraak: de legitimeringsgrond van 

de autoriteit werd betwist. Algemene, abstracte wetten waren de inzet van de debatten 

in de publieke sfeer. De publieke opinie, tot stand gekomen in deze rationele debatten, 

werd gezien als de enige legitieme bron van wetten. Hiermee werd zowel rationaliteit, 

als rechtvaardigheid en moraliteit geclaimd. Als de aldus overeengekomen wetten als 

basis van het handelen van de machthebbers dienden, zou dat handelen in overeen-

stemming met de rede zijn gebracht (Habermas 2005: 55). Voorwaarde was wel dat de 

autoriteit in de publiciteit gebracht werd, iets wat niet vanzelfsprekend was. Het 

parlement bijvoorbeeld, verwijderde zich pas met het openbaar worden van de parle-

mentaire verrichtingen van de bekritiseerde aristocratische autoriteiten, om te veran-

deren in een arena voor publiek debat. Met het vestigen van de relatie tussen de 

publieke sfeer en het parlement, werd de invloed van de publieke opinie geïnsti-

tutionaliseerd. Zodoende werd de kritische functie van de publieke sfeer gecombineerd 

met wetgevende bevoegdheden (Habermas 2005: 99). Publiciteit garandeerde de conti-

nuïteit van het publieke debat in de publieke sfeer en het parlement. 

Private personen moesten gevrijwaard worden van inmenging van de staat. Hun 

autonomie was gefundeerd in het recht op bezit en participatie in de markt. In de 

publieke sfeer trok de civil society ten strijde tegen de publieke macht met als inzet de 

regulatie van de commerciële economie. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was, dat 

de wetten van de markt in zichzelf rechtvaardig zijn. In tegenstelling tot regels afkom-

stig van uit geboorterecht voortgekomen autoriteit, bood de vrije markt de belofte van 

eerlijke, anonieme en immanent rationele wetten. Men kan vrijelijk keuzes maken met 

het oog op winst en eigen voordeel. Mogelijke verschillen in welvaart zijn acceptabel 

als ze voortkomen uit dit onpartijdige, liberale economische systeem, dat vrij is van 

dominantie (Habermas 2005: 79). Dat alleen bezittende, opgeleide private personen 

een stem hadden in de politieke publieke sfeer, was in dit licht acceptabel, zolang 

iedereen maar gelijke kansen kreeg in het economische systeem. In de praktijk was 

geen sprake van een ideale marktsituatie, maar zo lang het liberale model voldoende 

aansloot bij de realiteit, kon de publieke opinie gevormd door de bourgeoisie in de 

publieke sfeer aanvaard worden als de publieke opinie (Habermas 2005: 87).  
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4.3 Kritiek op het ideaalbeeld van de burgerlijke publieke sfeer 

 

Tegenover de visie op de maatschappij, waarin de elite de bevolking op sleeptouw 

neemt in het gebruik van de rede, om zo de politiek in overeenstemming te brengen 

met de intelligibele moraliteit, staat de visie van Hegel. Waar in het ideaalmodel de 

bourgeoisie namens het gehele volk kon optreden met het oog op het gezamenlijke 

doel van het in de publiciteit brengen van de autoriteiten, zag Hegel de private sfeer 

gedomineerd door antagonisme en strijd tussen private belangen (Habermas 2005: 

118-122). De civil society was volgens hem anarchistisch, gekenmerkt door ongelijk-

heid, qua vaardigheden en middelen. De publieke opinie die tot stand komt in deze 

gedesorganiseerde civil society is een verzameling van subjectieve opinies van de 

velen, en geen gezaghebbende, rationele autoriteit. De publieke sfeer dient in deze 

visie meer tot onderwijzing en controle van het volk, dan tot onderwerping van de 

autoriteiten aan de rede. 

Marx zag in het liberale model zelfs een voortzetting van het feodale tijdperk, aan-

gezien aan de voorwaarden die aan dit model ten grondslag lagen, niet voldaan werd 

(Habermas 2005: 122-129). In de private sfeer was geen sprake van opwaartse mobili-

teit. De markt bestond niet uit zelfstandige personen, die vrijwillig onderlinge contrac-

ten aangaan, maar werd gedomineerd door hogere klassen die kapitaal accumuleerden. 

Universele toegankelijkheid tot de publieke sfeer was dus niet gegarandeerd. De oude 

standen waren overgegaan in sociale klassen, en de oude machtsverhoudingen waren 

slechts vervangen door nieuwe. De bezittende, opgeleide private personen, die 

gebruikmakend van de rede het algemene belang zouden moeten vertegenwoordigen in 

de publieke sfeer, behartigden hun private belangen, die tegengesteld zijn aan de 

belangen van de arbeiders. De publieke sfeer is in deze visie niet voldoende geschei-

den van de private sfeer om de liberale idealen te verwezenlijken. 

De claim, die bezittende burgers gelegd hebben op publiciteit en invloed namens de 

gehele bevolking, werd uiteindelijk tegen hen gebruikt door de lagere klassen, die 

streden voor electorale hervormingen. Met het bereiken van het gezamenlijke doel van 

publiciteit, verdween het bindende element in de publieke sfeer, waardoor deze over-

spoeld werd door een pluraliteit aan belangen (Habermas 2005: 127-133). De publieke 

opinie, die een einde moest brengen aan overheersing, werd zelf een dwingende macht. 

Mill beschreef de publieke opinie als macht, die net als andere machten beperkt moest 

worden (Habermas 2005: 133-137). De publieke opinie moest daarom niet gezien wor-



 49 

den als vervanging van de macht, maar als begrenzing, of tegenhanger van de macht. 

Door representatie zou de publieke opinie gezuiverd kunnen worden van private be-

langen en zouden ook minderheidsopvattingen een kans krijgen. Maar ook deze poging 

om het liberale idee van het kritische debat dat de publieke opinie bepaalt te herstellen 

is uiteindelijk niet geslaagd, aldus Habermas. Door de uitbreiding van de publieke 

sfeer verloor deze aan kritische kracht en werd tevens de private sfeer ondermijnd. 

 

4.4 De ondergang van de publieke sfeer 

 

Het concept van de burgerlijke publieke sfeer, als sfeer voor rationeel-kritisch debat 

aangaande publieke onderwerpen, blijkt volgens Habermas uiteindelijk niet houdbaar 

in een moderne, democratische verzorgingsstaat. De private belangenstrijd is tot poli-

tiek niveau verheven en de staat is doorgedrongen tot ver in de private sfeer (Habermas 

2005: 142). 

Door het algemene kiesrecht drongen private belangen door tot in de publieke sfeer, 

waardoor de grens tussen de private en de publieke sfeer vervaagde. Lagere klassen 

kregen de mogelijkheid om langs politieke weg staatsinterventie af te dwingen en zo te 

compenseren voor het gebrek aan gelijke kansen die in het liberale model voorgesteld 

werden. Een sterke staat werd steeds harder nodig om individuen te beschermen tegen 

de macht van private partijen en om de gevolgen van marktfalen op te vangen. Sociale 

zekerheid werd een overheidstaak. De eerlijkheid en rechtvaardigheid die gezocht 

waren in de marktwerking, moesten gegarandeerd worden door de overheid. Zodoende 

kreeg de overheid een sterke rol in de private sfeer, deels ten koste van de autonomie 

van de bevolking (Habermas 2005: 147, 150). Aan de andere kant kregen private insti-

tuties en bedrijven meer publieke en sociale taken uit te voeren. Volgens Habermas 

ontstond onder deze omstandigheden een nieuwe, quasi-publieke sfeer van arbeid en 

sociale zekerheid. Het gezin, voorheen de basiseenheid in de maatschappij, verloor zijn 

economische functies in de private sfeer, en viel uiteen in geïndividualiseerde consu-

menten (Habermas 2005: 156). Maar zonder institutioneel beschermde private sfeer, 

kwamen consumenten onder invloed van semi-publieke autoriteiten. Het kritische 

debat in de publieke sfeer werd vervangen door massale consumptie. De massamedia 

en de cultuurindustrie houden de illusie van privacy hoog, maar dringen de privé-sfeer 

binnen via de gecommercialiseerde publieke sfeer, die gebruikt wordt voor economi-

sche en politieke propaganda. Het rationeel-kritische debat wordt alleen nog gevoerd 
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als vrijetijdsbesteding, het op een creatieve manier bereiken van consensus is niet 

langer het doel. Zelfs in het parlement worden discussies alleen nog voor de bühne 

gevoerd. 

 

 

Figuur 3: schematische weergave van de ontwikkeling van de burgerlijke naar de moderne samenleving 

 

In de nieuwe sfeer, tussen de private en de publieke in, nemen instituties als politieke 

partijen en belangenorganisaties de taak van het rationeel-kritische debat over. Deze 

instituties hebben alleen de acclamatie van de burgers nodig, en benaderen hen 

daarvoor als consumenten. Daarvoor zoeken ze zelf de publiciteit op, die hiermee van 

kritische publiciteit veranderd is in manipulatieve publiciteit. Hiermee is ook het 

principe van rationele legitimering van de staatsmacht via de publieke sfeer op losse 

schroeven komen te staan (Habermas 2005: 180). De omkering die heeft plaats-

gevonden is dat burgers niet langer beschermd moeten worden door private instituties 

tegen inmenging van de publieke autoriteiten, maar door de staat tegen private partijen. 

De kritische functie van de media bijvoorbeeld, wordt door de staat gegarandeerd, 

terwijl de media in de burgerlijke publieke sfeer een privaat instrument waren om de 

staat te controleren. De massamedia worden gebruikt om private belangen in de 

publieke sfeer te brengen, waardoor het publieke belang vertroebeld raakt. Private 

organisaties maken gebruik van de kanalen van de publieke sfeer in dienst van hun 

belangen. Uiteindelijk wordt ook de publieke autoriteit gedwongen om langs dezelfde 

weg te concurreren om publiciteit. 
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4.5 De publieke sfeer in de politieke theorie 

 

In het door Habermas beschreven ideaalmodel van de publieke sfeer in de burgerlijke 

samenleving is de bottom-up-legitimiteit gegarandeerd door een dynamisch en geïnsti-

tutionaliseerd democratisch proces. Er hoeven geen onveranderlijke regels vastgelegd 

te worden waar zowel volk als heerser aan gebonden blijven, want wetgeving is een 

voortdurend proces. Principes van rechtvaardigheid moeten volgens Habermas uit-

gewerkt worden in een publieke sfeer van open discours (Christman 2002: 117-120). 

Alleen rechten die de mogelijkheid van dat discours veiligstellen, zijn fundamenteel. 

Alle overige rechten moeten vastgesteld worden via deliberatie. Hiermee schept 

Habermas een democratische en dynamische legitimering van autoriteit. Er hoeft ook 

geen impliciete of expliciete steun verleend te worden aan de heersende macht, een 

kritische houding is zelfs van vitaal belang. De macht van de overheid is gerecht-

vaardigd omdat de bevolking doorlopend de mogelijkheid heeft om de autoriteiten te 

controleren en om invloed uit te oefenen. Input, throughput en output komen hier 

samen. Het volk heeft via verkiezingen en via het parlement, dat een geïnstitu-

tionaliseerd verlengstuk is van de publieke sfeer, de mogelijkheid om input te leveren. 

Universele toegankelijkheid van de publieke sfeer, een van de centrale voorwaarden 

van dit systeem, garandeert individuele burgers de mogelijkheid van het leveren van 

die input. De andere centrale voorwaarde is dat de autoriteiten in de publiciteit opere-

ren, een throughput-kenmerk. De autoriteiten zijn op deze manier altijd af te rekenen 

op de output. 

Met het representatieve karakter van de parlementaire democratie is een vorm gevon-

den om dit systeem te laten werken. Mensen hoeven zich niet dagelijks bezig te 

houden met de politiek, maar hebben toch de mogelijkheid om kritiek te leveren of in 

te grijpen als dat nodig is, via geïnstitutionaliseerde kanalen. Het parlement neemt, 

samen met de pers, de kritische functie waar.  



 52 

5.  Modelvorming aan de hand van Habermas 

 

Het is duidelijk hoe een goed functionerende publieke sfeer legitimiteit kan bieden aan 

een staatsapparaat. Het volk kiest zelf vertegenwoordigers en heeft mogelijkheden om 

in te grijpen waar nodig. Habermas beschrijft echter zelf dat de publieke sfeer in de 

betreffende West-Europese landen ten onder is gegaan. Er bestaat een schril contrast 

tussen de bijna utopische rationeel-kritische burgerlijke publieke sfeer waarin de auto-

riteiten effectief gecontroleerd worden, en de dystopie van de monddode massa, die 

niet in staat is tot participatie in een constructief discours. Deze op het eerste gezicht 

pessimistische beschrijving van de ontwikkeling van westerse samenlevingen roept 

nogal wat vragen op over de functie die publieke sferen in moderne democratieën 

spelen en over de eisen die gesteld mogen worden aan een Europese publieke sfeer. 

Waarom zouden we nog op zoek gaan naar een pan-Europese publieke sfeer, als er 

nationaal al geen sprake meer is van een kritisch debat? En op welke wijze kan 

Habermas’ conceptualisering dan nog gebruikt worden voor de beoordeling van de 

legitimiteit van de EU? 

 

Een deel van de oplossing voor dit probleem wordt al aangereikt door Habermas zelf. 

Zowel in zijn oorspronkelijke werk als in latere werken, met name in ‘Further 

Reflections on the Public Sphere’ (1992) plaatst hij kanttekeningen bij zijn ideaal-

model, evenals bij zijn beschrijving van de ondergang van de publieke sfeer. Habermas 

concludeert zelf dat noch de utopie, noch de dystopie daadwerkelijk gerealiseerd is. 

Vervolgens kan Habermas’ historiserende beschrijving van de ontwikkeling van de 

publieke sfeer mijns inziens alsnog gebruikt worden voor een conceptualisering die 

theoretisch en empirisch nuttig is. De stadia in de opkomst en de ondergang van de 

publieke sfeer moeten daarbij niet gezien worden als historische perioden, maar als 

uitersten van een schaal waarop concrete situaties afgetekend kunnen worden. Deze 

schaal biedt mogelijkheden tot classificering die verder gaat dan de dichotome 

beoordeling van het wel of niet bestaan van een publieke sfeer. Aan de hand van zijn 

boek kan een model geschetst worden waarmee niet alleen de mogelijkheid tot 

participatie, maar ook de daadwerkelijke participatie in perspectief geplaatst kan 

worden. Dit model is bruikbaar voor onderzoek naar en theorievorming over de 

legitimiteit van de EU.  
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5.1 Correcties op het ideaalmodel 

 

In de in hoofdstuk 3 beschreven onderzoeken wordt primair een antwoord gezocht op 

de vraag naar het al of niet bestaan van een Europese publieke sfeer. Het ideaalmodel 

van de burgerlijke publieke sfeer lijkt hierbij leidend. Habermas (1995: 306) stelt zelf 

echter dat aan de functionele eisen van het ideaalmodel al nauwelijks voldaan kan 

worden in de nationale situatie, laat staan in de EU. Het abstracte, utopische karakter 

van de burgerlijke publieke sfeer wordt ook door Habermas zelf erkend (Holub 1991: 

7). Hij heeft de achttiende-eeuwse periode nooit zo sterk geïdealiseerd als critici hem 

verweten hebben (Goode 2005: 4). Er bestaat een onderscheid tussen de normatieve en 

de historische beschrijving van de burgerlijke periode. Habermas benoemt concreet in 

welke opzichten niet aan het ideaalbeeld werd, of kon worden voldaan. Reeds in The 

Structural Transformation of the Public Sphere worden de keerzijden van de bloeitijd 

van de publieke sfeer benoemd, zoals behandeld in paragraaf 4.3. Ook in dit oorspron-

kelijke werk constateerde Habermas een discrepantie tussen de idealen van de 

burgerlijke elite, die leidend waren in de strijd die deze elite namens de gehele bevol-

king voerde, en de praktijk. Waar de publieke sfeer representativiteit, toegankelijkheid 

en de mogelijkheid tot opwaartse sociale mobiliteit beloofde, bleek het discours in de 

praktijk toch voornamelijk voorbehouden aan een kleine groep bevoorrechte burgers. 

Hoewel de toonzetting van The Structural Transformation doet vermoeden dat 

Habermas het verdwijnen van de utopische publieke sfeer als een negatieve ontwik-

keling ziet, wordt wel gewag gemaakt van de keerzijden van deze periode.  

In latere teksten nuanceert Habermas ook deze toonzetting. Door duidelijker de 

gebreken van de elitaire burgerlijke publieke sfeer te benoemen, wordt ook deels de 

negatieve lading van de ondergang van deze publieke sfeer weggenomen. Zo werd in 

Habermas’ beschrijving van het toppunt van burgerparticipatie te weinig aandacht 

geschonken aan het deel van de bevolking dat werd uitgesloten van deelname aan het 

publieke discours, zowel lagere sociale klassen als bijvoorbeeld vrouwen (Edgar 2005: 

53-54). Om deze reden is The Structural Transformation onderwerp geweest van onder 

andere feministische kritiek (Johnson 2006: 33-36). De burgerlijke publieke sfeer werd 

te simplistisch neergezet als eenvormige arena waar op rationele wijze de publieke 

opinie gevormd kon worden. Hoewel Habermas wel inzag dat de publieke sfeer niet zo 

vrij toegankelijk was als werd geclaimd, herkende hij in The Structural Transforma-

tion niet dat bepaalde groepen per definitie gediskwalificeerd werden als lid van het 
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publiek, en dat hun belangen dus bij voorbaat geen deel uitmaakten van het publieke 

belang (Goode 2005: 45-46). Habermas heeft deze kritiek later in grote lijnen onder-

schreven, maar stelt dat de idealen van de burgerlijke periode hun kracht hebben 

behouden, en de rechten die geclaimd werden, zoals gelijkheid en recht op participatie, 

eerder onderstreept dan ondermijnd worden door de kritiek (Habermas 1992: 427-

430). Ook ziet Habermas als essentie van de publieke sfeer eerder het discursieve 

proces, dan de concrete uitkomst van het discours (Goode 2005: 47). De reële publieke 

sfeer in de achttiende eeuw voldeed niet, of niet volledig, aan de normen die de 

bourgeoisie had geformuleerd, zoals universele toegankelijkheid, representativiteit en 

rationaliteit, maar dat neemt niet weg dat het idee van het publieke discours dat dient 

om de autoriteiten ter verantwoording te roepen nog steeds standhoudt. De verwor-

venheden van deze periode, zoals het beëindiging van feodale overheersing en de 

realisering van de parlementaire democratie, spreken ook voor zich. 

 

5.2 Correcties op het doemscenario 

 

Hoewel Habermas’ beschrijving van de ondergang van de burgerlijke publieke sfeer 

wellicht anders doet vermoeden, is Habermas niet onverdeeld pessimistisch over de 

totstandkoming van de verzorgingsstaat. Het in de praktijk exclusieve karakter van de 

burgerlijke publieke sfeer staat in contrast met de beloften van het ideale, open en 

rationele discours. De moderne maatschappij is dus zeker niet voortgekomen uit een 

utopische samenleving, wat de zogenaamde ondergang van de publieke sfeer al minder 

onoverkomelijk maakt. Aan de andere kant herkende Habermas ook in The Structural 

Transformation wel degelijk mogelijkheden voor kritische publieke communicatie in 

de moderne samenleving (Edgar 2005: 51-52). Ondanks de toemenende invloed van 

PR en propaganda, houden individuen de mogelijkheid de autoriteiten te beïnvloeden, 

al is het indirect. Bovendien ziet Habermas mogelijkheden voor opleving van de 

publieke sfeer (Johnson 2006: 30-33). Burgers kunnen namelijk invloed uitoefenen op 

bijvoorbeeld politieke partijen en pressiegroepen, waarmee ze een bescheiden rol 

kunnen spelen in de strijd tussen belangenorganisaties en de staat. De belangen-

organisaties, die een opponent vormen tegenover de autoriteiten, zijn verantwoording 

schuldig aan hun achterban, waardoor een zekere mate van democratische accoun-

tability gewaarborgd blijft. 
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In recentere stukken wordt nog directer duidelijk dat Habermas de hoop op democra-

tische burgerparticipatie in de moderne samenleving geenszins heeft opgegeven 

(Holub 1991: 8). Zo stelt Habermas in ‘Further Reflections on the Public Sphere’ vast, 

dat burgers, bovenop de in zijn oorspronkelijke werk genoemde mogelijkheden van 

indirecte participatie via belangenorganisaties, in de moderne samenleving in staat zijn 

tot een actieve, kritische houding (1992). Hij ziet een voortrekkersrol weggelegd voor 

hedendaagse intellectuelen, en geeft zelf het goede voorbeeld door actief deel te nemen 

aan het publieke debat (Habermas en Derrida 2003: 291, 293; Holub 1991: 1-2). 

Sterker, Habermas wijst op het belang van een publiek discours in internationaal 

verband, met het oog op de globalisering van onder andere invloedrijke private actoren 

(Habermas 2000). Zeker in Europees verband ziet Habermas, naast de nodige obsta-

kels, mogelijkheden voor de vorming van een transnationale publieke sfeer (Johnson 

2006: 166-167) en voor het ontstaan van een gedeelde politieke cultuur en een collec-

tieve identiteit (Habermas 2002). In het academische debat wijst Habermas juist op de 

mogelijkheden van grensoverschrijdend publiek discours en toont hij zich hoopvol wat 

betreft het ontstaan van een Europese publieke sfeer (Habermas en Derrida 2003). 

 

Bovendien dient aangetekend te worden dat de afname van actieve participatie 

plaatsvindt bij de gratie van de institutionalisering van de publieke sfeer. De noodzaak 

om in het verweer te komen tegen de autoriteiten is verdwenen met de afschaffing van 

feodale overheersing en de totstandbrenging van democratie. De gemiddelde burger 

laat heden ten dage wellicht niet zo veel van zich horen als een lid van de kritische 

bourgeoisie ten tijde van de burgerlijke hoogtijdagen, maar de bevolking als geheel 

heeft definitief zeggenschap gekregen over de autoriteiten. Met de totstandkoming van 

volkssoevereiniteit is de strijd gewonnen en kunnen de burgers het kritische discours 

en de alledaagse politiek overlaten aan hun democratisch gekozen vertegenwoordigers. 

De idealen van de bourgeoisie zijn vervat in democratische instituties en de culturele 

historie van democratische samenlevingen (Johnson 2006: 11). In die zin is er eerder 

sprake van een overgang van een rationele, ondemocratische publieke sfeer naar een 

democratische, irrationele massamaatschappij, dan van een teloorgang van kritisch 

burgerschap (Goode 2005: 3). Een beweging in de richting van de moderne samen-

leving is dus niet per definitie slecht. Communicatieve interactie kan ook op construc-

tieve wijze plaatsvinden zonder dat aan de strikte vereisten van de ideale burgerlijke 

publieke sfeer wordt voldaan (Johnson 2006: 32).  
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5.3 Glijdende schaal 

 

In zowel The Structural Transformation als in latere werken heeft Habermas het 

geschetste contrast tussen de gloriedagen en de gedegenereerde sfeer genuanceerd. 

Hoewel zijn maatschappij-analyse in de basis in stand blijft en het rationele publieke 

debat fundamenteel blijft in een democratische samenleving, heeft hij enkele kant-

tekeningen bij zijn oorspronkelijke werk geplaatst (Edgar 2005: 52-55). Terugkijkend 

kwalificeert Habermas de geschetste ontwikkeling van een actief, kritisch publiek naar 

consumerende massa te simplistisch en te pessimistisch (Habermas 1992). Overigens 

doet dit echter geen afbreuk aan de hoofdlijn van het proces van transformatie op zich, 

volgens Habermas. De publieke sfeer is niet ter ziele, maar wel structureel getrans-

formeerd. 

 

Het geïdealiseerde beeld van het verleden en de overmatig kritische houding ten 

opzichte van het heden schept echter mogelijkheden. Doordat het contrast zozeer 

aangezet is door Habermas, zijn twee theoretische tegenpolen gedefinieerd, die in de 

praktijk nooit benaderd worden. De normatieve, theoretische verhandeling die 

Habermas in The Structural Transformation heeft willen verenigen met een 

beschrijving van een historische ontwikkeling, kan met terugwerkende kracht 

losgekoppeld worden, waardoor de praktijk afgezet kan worden tegen de theorie. Mills 

(1973: 302) ziet enerzijds de gemeenschap van publieken, passend bij de burgerlijke 

fase, en anderzijds de massamaatschappij, passend bij de moderne fase, als hypothe-

tische uitersten, waar de sociale realiteit zich ergens tussen bevindt. Bij onderzoek naar 

publieke sferen moet dus gezocht worden naar graduele verschillen, niet louter naar 

aanwijzingen voor een publieke sfeer op zich. Habermas beschrijft de transformatie 

van de publieke sfeer, wat de mogelijkheid geeft om de empirie op een meer kwali-

tatieve wijze te benaderen. Bovenal wordt bij bestudering van The Structural 

Transformation of the Public Sphere duidelijk dat de vraag naar het al of niet bestaan 

van een publieke sfeer slechts het beginpunt is van een onderzoek naar de sociale 

legitimiteit van een bepaald systeem. Publieke sferen zijn er in soorten en maten, van 

de sfeer waarin een burgerlijke elite rationeel-kritisch debatteert om tot een publieke 

opinie te komen en de autoriteiten aan controle te onderwerpen, tot een sfeer waarin de 

burger bestookt wordt met PR-campagnes, maar zich niet actief met politiek 

bezighoudt. Belangrijker dan de vraag naar het bestaan van een publieke sfeer is de 
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vraag of een publieke sfeer in bevredigende mate de functie vervult van kritische 

tegenpool van de politieke autoriteiten en daarmee als basis dient voor sociale 

legitimiteit. Om deze vraag te beantwoorden, kan het boek van Habermas gebruikt 

worden als basis voor een conceptueel model. Habermas heeft, met name in later werk, 

de scherpe kanten van zijn analyse afgehaald, maar door de verschillende fasen als 

hypothetische extremen te nemen, ontstaat een kader voor de duiding van concrete 

situaties. 

 

5.4 De drie fasen 

 

Voor de constructie van een dergelijk kader zal ik de als historische ontwikkeling 

gepresenteerde beschrijving hanteren als een theoretisch proces van opkomst en 

ondergang van de publieke sfeer. In de door Habermas beschreven transformatie van 

de samenleving zijn daarmee globaal gezien drie fasen te onderscheiden: de feodale 

fase, de burgerlijke fase en de moderne fase. De overgangen tussen de respectievelijke 

fasen betreffen het ontstaan van de ideaaltheoretische publieke sfeer en de overgang 

van deze burgerlijke publieke sfeer in een quasi-publieke sfeer. Figuur 4 geeft een 

schematische weergave van deze ontwikkeling. 

 

 

Figuur 4: de drie fasen in de transformatie van de samenleving 

 

In de feodale fase regeren de autoriteiten boven de hoofden van de bevolking, niet 

namens de bevolking. Er zijn geen geïnstitutionaliseerde democratische rechten of 

mogelijkheden tot het leveren van input. Het volk weet zich niet te organiseren als 
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geloofwaardige kritische kracht tegenover politiek en bestuur en er is geen gezamen-

lijk discours waar iets al een publieke opinie uit voortkomt. De besluitvorming van de 

publieke autoriteiten vindt niet in de publiciteit plaats. De pers vervult geen inter-

mediaire kritische functie, als informatiebron voor het volk enerzijds en als kritisch 

commentator van de autoriteiten anderzijds. Dit betekent overigens niet noodzakelijk 

dat de bevolking slecht af is in deze situatie, maar van structurele invloed van en 

controle door de burgers is geen sprake.  

In de burgerlijke fase vormt zich een zekere continuïteit tussen het discours onder de 

bevolking, in de pers en in het parlement. De autoriteiten worden in toenemende kri-

tisch gevolgd en gecontroleerd, hun activiteiten worden in de publiciteit ontplooid. 

Democratische rechten, zoals vrijheid van meningsuiting, vereniging en pers, worden 

geïnstitutionaliseerd, waardoor burgers de mogelijkheid krijgen om te participeren in 

de publieke sfeer. Een elite van burgers levert daadwerkelijk input, de throughput is 

democratisch en de output wordt geëvalueerd in de publieke sfeer. De volksvertegen-

woordiging en de regering handelen namens de bevolking en kunnen als zodanig ook 

ter verantwoording geroepen worden.  

In de moderne fase zijn de democratische instituties nog wel aanwezig, maar door de 

burgers wordt niet of nauwelijks actief geparticipeerd. Georganiseerde belangen 

beheersen de quasi-publieke sfeer en de burgers hebben geen wezenlijke invloed op de 

politiek-bestuurlijke praktijk. De kanalen voor informatievoorziening en inspraak be-

staan nog wel, maar er wordt geen gebruik van gemaakt. De burgers worden door 

georganiseerde publieke en private partijen als consument benaderd. Acclamatie in de 

vorm van stemmen is incidenteel vereist. Hiervoor worden mediacampagnes gevoerd. 

Opinies worden gepeild zoals marktonderzoek wordt gedaan. Deze opinies zijn echter 

niet gevormd in een constructief debat, maar worden kant-en-klaar voorgeschoteld 

door opinieleiders. Publieke opinie is vervangen door ‘non-publieke opinie’, een optel-

som van individuele voorkeuren (Edgar 2005: 51). Er bestaat nog een publieke sfeer in 

die zin dat de publieke autoriteiten een tegenstander, of in ieder geval een serieuze 

gesprekspartner vinden in private partijen. Maar hoewel deze partijen claimen namens 

de bevolking, of delen daarvan, te opereren, is van wezenlijk contact met de achterban 

nauwelijks sprake. Habermas spreekt in deze context van refeodalisering van de 

maatschappij, omdat een machtige elite, bestaande uit publieke en private partijen, de 

dienst uit maakt en de grote massa weinig in te brengen heeft. 
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5.5 Het hoefijzermodel 

 

Wat opvalt in deze driedeling is dat er grote overeenkomsten bestaan tussen de 

extremen van de eerste en de derde fase. In allebei ontbreekt het de individuele burger 

aan wezenlijke invloed op de besluitvorming. Het verschil tussen de feodale en de 

moderne fase is dat in de moderne fase de input en throughput in potentie demo-

cratisch zijn, maar dat het desondanks aan burgerlijke participatie ontbreekt. In de 

feodale fase is er geen participatie omdat de mogelijkheid daartoe in het geheel 

ontbreekt. De daadwerkelijke burgerlijke participatie komt in de extreme, abstracte 

uitersten overeen. 

 

De ontwikkeling van de feodale fase naar respectievelijk de burgerlijke en de moderne 

fase kan voorgesteld worden als een hoefijzer (zie figuur 5). Door de tijd heen zijn de 

mogelijkheden tot participatie toegenomen. Met economische vooruitgang, de opkomst 

van de pers en het publiek worden van literatuur en kunst, emancipeerde de bevolking 

door zich te ontdoen van feodale onderdrukking. De mogelijkheid tot participatie en 

het in de publiciteit brengen van de autoriteiten waren doelen waar actief voor 

gestreden werd. Met het bereiken van deze doelen viel de polemische kracht weg, die 

mensen verenigde. Met het algemene kiesrecht nam de mogelijkheid tot participatie 

verder toe, maar met de geïnstitutionaliseerde volkssoevereiniteit verdween de nood-

zaak om georganiseerd in actie te komen tegen de autoriteiten. Volksvertegenwoor-

digers en belangenbehartigers namen de controlerende taken over van de bevolking als 

geheel. 

 

In het hoefijzer zijn de drie uitersten opgenomen, waartussen concrete samenlevingen 

zich in de realiteit zich bevinden of bevonden. Het hoefijzermodel kan dienen als 

instrument om de relatie tussen het politiek-bestuurlijke systeem en de bevolking in 

verschillende situaties met elkaar te vergelijken. De ontwikkeling van een land, of een 

nieuwe politieke entiteit als de EU kan op die manier beoordeeld worden. Zowel de 

verandering van een systeem door de tijd heen, als de verschillen tussen systemen 

kunnen in het hoefijzer geduid worden. 
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Figuur 5: in het hoefijzermodel wordt de feitelijke participatie afgezet  

tegen de mogelijkheid tot participatie in de drie fasen 

 

Het hier geïntroduceerde hoefijzermodel kan gebruikt worden om de discussie over de 

legitimiteit van de EU te duiden. Gesteld kan worden, dat de critici die een demo-

cratisch deficit waarnemen in hoofdstuk 2, de EU in de feodale fase plaatsen. De 

bevolking heeft in die visie weinig of geen macht over de autoriteiten. De politieke 

elite drijft het Europeaniseringsproces, zonder dat burgers daar noemenswaardige 

invloed op kunnen uitoefenen. Degenen die de mogelijkheden van input en de demo-

cratische throughput en output benadrukken, plaatsen de EU aan de rechterkant van 

het hoefijzer. Door alleen te discussiëren over de mogelijkheid tot participatie, blijft de 

dimensie van de feitelijke participatie echter buiten beschouwing. Deze dimensie is van 

wezenlijk belang bij het beoordelen van de sociale legitimiteit van de EU. Het concept 

publieke sfeer draagt alleen bij aan de duiding van het democratische gehalte van de 

EU als een kwalitatieve analyse van de publieke sfeer wordt gedaan. Zowel in de 

burgerlijke als in de moderne fase zijn kenmerken van een publieke sfeer aanwezig. 

Maar voor de beoordeling van de bottom-up-legitimiteit is het vaststellen van het 

bestaan of de mogelijkheid van een Europese publieke sfeer niet voldoende. 
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6.  De publieke sfeer in de EU 

 

6.1 Toepassing van het hoefijzermodel 

 

De geformuleerde conceptualisering van de ontwikkeling van de politieke publieke 

sfeer in drie fasen is bruikbaar om de bottom-up-legitimiteit van een politiek-bestuur-

lijk systeem te evalueren. Zo kan in het geval van een land als Nederland bekeken 

worden waar in het hoefijzer de nationale situatie te plaatsen is. In de loop der tijd 

heeft zich een volk gevormd, dat in zijn geheel onderworpen is aan de wetgeving die is 

opgesteld door de zelfgekozen vertegenwoordigers. De wetgevende macht en de 

uitvoerende macht worden (indirect) gekozen en gecontroleerd door één en dezelfde 

groep mensen. De nationale situatie is uitgekristalliseerd, politieke verschuivingen 

vinden plaats binnen hetzelfde institutionele kader. Agendasetting en beleid komen 

voort uit een samenspel tussen volk, media, parlement en regering. Ervan uitgaande 

dat de mogelijkheden tot participatie aanwezig zijn en de burgers in principe ook in 

staat zijn tot actieve deelname, bevindt Nederland zich ergens op de glijdende schaal 

tussen de burgerlijke en de moderne fase.  

 

Een van de aspecten die het plaatsen van een politiek-bestuurlijk systeem zonder 

‘traditionele’ ontstaansgeschiedenis, zoals de EU, in het hoefijzermodel moeilijk 

maken, is het verschijnsel van stilte onder grote delen van de bevolking. De kracht van 

de theorie van de publieke sfeer is dat de bevolking het alledaagse politieke proces kan 

overlaten aan parlement, pers en andere geïnstitutionaliseerde actoren, zoals politieke 

partijen. Door de garantie van toegankelijkheid van de publieke sfeer en van publi-

citeit, of transparantie van het overheidshandelen, heeft de burger de mogelijkheid zich 

naar believen in het publieke discours te mengen. Op overige momenten kan de 

politieke controle overgelaten worden aan de volksvertegenwoordigers. In het betrek-

ken van het bottom-up-perspectief in de beoordeling van legitimiteit is publieke stilte 

een wezenlijk verschijnsel (Fossum en Trenz 2005). Juist het stilzwijgen van de massa 

maakt de beoordeling van het maatschappelijke draagvlak voor autoriteiten lastig. 

In de burgerlijke fase strijdt een kleine elite namens het gehele volk actief voor de 

mogelijkheid tot participatie en controle en verwoordt deze, in theorie, daarbij de 

publieke opinie die ontstaan is in publiek debat. De media werken als podium voor 

deze elite. De emancipatoire strijd neemt echter af naarmate de mogelijkheden tot 
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participatie geïnstitutionaliseerd worden. De doorlopende input en controle worden in 

de moderne fase waargenomen door representanten van de burgers. Alleen bij 

verkiezingen en referenda wordt de publieke opinie nog expliciet geuit en wordt de 

bezetting van het Parlement bijgesteld. De alledaagse stilte van het grootste deel van 

de bevolking duidt niet op gebrek aan participatie, maar op silent consent, oftewel 

stilzwijgende instemming. De organisatiegraad van de samenleving is hoog genoeg om 

in opstand te komen wanneer nodig. De macht van de publieke opinie leidt tot zelf-

sturing van politiek en bestuur, waardoor voortdurende input niet nodig is. 

Van burgers wordt niets vernomen omdat ze zich niet genoodzaakt voelen een kritisch 

debat te voeren, zoals in de moderne fase, of omdat hun niets gevraagd wordt, zoals in 

de feodale fase. Stilte kan duiden op een gebrek aan participatie, oftewel ‘deafening 

silence’ in de woorden van Fossum en Trenz (2005). Deze stilte kan verkeerd geïnter-

preteerd worden als stille instemming, maar eindelijk gevraagd om een mening laten 

de burgers het tegendeel blijken. De uitslag van het grondwettelijke referendum in 

2005 in Nederland en Frankrijk is in dit licht interessant. Op basis van de zegeningen 

van de eerste decennia van Europese samenwerking werd uitgegaan van silent consent, 

en dus sociale legitimiteit, maar met het verminderen van het op output gebaseerde 

draagvlak onder de bevolking is burgerlijke instemming klaarblijkelijk niet langer 

vanzelfsprekend. 

 

De conceptualisering kan dus niet probleemloos op de EU worden losgelaten. De 

Europese instituties vormen een topstructuur boven de bestaande nationale publieke 

sferen. Tegelijk worden bevoegdheden overgedragen aan de EU, zodat Europese insti-

tuties in plaats komen van landelijke instituties. De EU is noch een traditionele natie, 

noch een “gewoon” internationaal samenwerkingsverband, en draagt zowel inter-

gouvernementele als transnationale elementen in zich. Als historisch uniek politiek 

project vraagt de Unie om maatwerk in het onderzoek naar aard en ontwikkeling. In de 

beoordeling van de legitimiteit van de EU kan het begrip ‘publieke sfeer’ op verschil-

lende manieren worden ingezet. Deze beoordeling valt uiteen in twee onderdelen: de 

legitimiteit van de overdracht van soevereiniteit van het nationale naar het Europese 

niveau, en de legitimiteit van de EU op zich. 
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6.2 De overdracht van bevoegdheden 

 

Over elke overdracht van bevoegdheden van nationaal naar Europees niveau wordt 

landelijk besloten. De nationale regeringen sluiten in EU-verband onderling verdragen, 

waarmee soevereiniteit afgestaan wordt. Hiervoor zijn ze verantwoording schuldig aan 

het nationale parlement en de nationale bevolking. Elke belangrijke stap in het Euro-

peaniseringsproces begint dus op landelijk niveau. Voor het bepalen van de legitimiteit 

van de overdracht van bevoegdheden moet dus ook naar de nationale publieke sferen 

gekeken worden. In het geval van een enkelvoudig besluit om nationale soevereiniteit 

over te dragen naar Europees niveau, kan het draagvlak gericht gepeild worden. In de 

vorm van een referendum kan de gehele bevolking geraadpleegd worden over 

verregaande beslissingen aangaande de Europese Unie, zoals ook gedaan is in het 

geval van de beslissing over de Europese Grondwet in 2005. De sociale legitimiteit 

van dergelijke beslissingen is helder als ze voorafgegaan worden door volksraad-

plegingen. 

Ook zonder referendum kan gekeken worden naar de sociale legitimiteit van de 

overdracht van soevereiniteit. De nationale publieke sfeer is hierbij onderwerp van 

studie. Deze focus laat tevens goed zien waarom het bestaan van een publieke sfeer op 

zich niet veel zegt over legitimiteit. In de Nederlandse situatie wordt voldaan aan de 

institutionele voorwaarden voor een kritische politieke publieke sfeer. Burgers hebben 

alle rechten die de mogelijkheid tot participatie in het publieke discours waarborgen. 

Politieke besluitvoering is transparant en politiek en bestuur worden kritisch gevolgd 

door de media. Burgers hebben in principe de mogelijkheid tot participatie. Nederland 

is duidelijk de feodale fase ontstegen. De vraag is echter waar Nederland op de 

glijdende schaal tussen de burgerlijke en de moderne samenleving ingedeeld moet 

worden. Per onderwerp of per beleidsterrein verschilt het publieke discours in 

intensiteit. Sommige parlementaire discussies worden breed uitgemeten in de pers, 

andere krijgen weinig aandacht. Als beslissingen worden genomen zonder dat er over 

is gediscussieerd in de publieke sfeer, is de sociale legitimiteit van die beslissingen in 

het geding.  

In het geval van besluitvorming aangaande de overdracht van soevereiniteit is het 

belangrijk om te weten hoe de stilte van de bevolking geduid moet worden. Als er geen 

brede discussie in de media gevoerd wordt over het sluiten van Europese verdragen 

met verstrekkende gevolgen, is er reden tot bezorgdheid. Het is mogelijk dat er sprake 
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is van stille instemming, maar daar kan niet zondermeer van worden uitgegaan. Van 

sociale legitimiteit kan alleen sprake zijn als er op een zeker moment een publiek debat 

heeft plaatsgevonden over een beslissing. De publieke opinie verschilt van de optelsom 

van de meningen van individuen, doordat de publieke opinie tot stand komt in het 

publieke debat, volgens Habermas. Er kan dus geen aanspraak gemaakt worden op 

maatschappelijk draagvlak als niet op een zeker moment een discours is geweest met 

betrekking tot het betreffende onderwerp. Met andere woorden: er kan door de 

regering of het Parlement een sociaal gelegitimeerd besluit worden genomen zonder 

raadplegend referendum als dit besluit onderwerp is geweest in de verkiezingsstrijd of 

deel uit maakt van een coalitieakkoord. De discussie over het besluit heeft in dat geval 

ook duidelijke sporen nagelaten in de media en is dus empirisch vast te stellen. 

Natuurlijk verschilt de hevigheid van de discussie per onderwerp. Niet elk 

parlementair debat haalt de krant. Veel beslissingen worden dan ook op andere 

gronden gelegitimeerd dan op maatschappelijke instemming, bijvoorbeeld op grond 

van pragmatische redenen of van de output. Het kan praktisch of nuttig zijn om zaken 

op Europees niveau te regelen. Als er geen publiek discours is geweest over de 

kwestie, mag er echter niet van worden uitgegaan dat er sprake is van stille instem-

ming. De top-down-legitimering zou in principe ook acceptabel kunnen zijn voor het 

publiek, zoals geclaimd wordt door de verantwoordelijken, maar wordt niet verzilverd 

in de vorm van een volksraadpleging, van een expliciete instemming van de burgers. 

Zolang “het volk” zich niet heeft uitgesproken, bestaat de mogelijkheid dat de publieke 

stilte duidt op een gebrek aan participatie, kenmerkend voor de moderne fase in het 

hoefijzermodel. Onderzoek naar de nationale publieke sfeer kan dus uitwijzen of het 

volk tevreden achteroverleunt, terwijl zijn vertegenwoordigers beslissen, of dat de 

Europeaniserende elite zo ver op de troepen vooruitloopt, dat ze elk contact met de 

achterban verloren heeft. 

Om terug te keren naar de onderzoeken die worden uitgevoerd naar de Europese 

publieke sfeer: in het kader van het afstaan van bevoegdheden is de eerste benadering, 

zoals benoemd in hoofdstuk 3, relevant. Door te achterhalen of voorafgaand aan 

bijvoorbeeld het sluiten van een verdrag een levendige rationeel-kritische discussie 

zichtbaar is geweest in de media, kan beoordeeld worden of de besluitvorming vol-

doende in de publiciteit is geweest om het voor de bevolking mogelijk te maken om 

van de institutionele mogelijkheden voor inbreng gebruikt te maken. Om een voor-

beeld te geven: historisch onderzoek zou verricht kunnen worden naar aandacht in de 
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media voor de invoering van de Euro. Heeft een levendig debat zich voltrokken 

voordat tot invoering besloten werd? Is de invoering ooit inzet geweest van nationale 

verkiezingen? Heeft er een referendum plaatsgevonden? Heeft er een debat plaats-

gevonden in het parlement, als verlengstuk van de publieke sfeer, met de regering over 

dit onderwerp? Ook de vierde benadering is van belang. Bij dergelijke zwaarwegende 

en vaak onomkeerbare stappen, is het belangrijk voor de bottom-up-legitimiteit dat er 

voldoende draagvlak bestaat. Als daarentegen blijkt dat de invoering van de Euro 

indertijd redelijk geruisloos is verlopen, en pas na de invoering een publiek debat is 

ontstaan, dan zou dat een duidelijke aanwijzing zijn voor een gebrek aan demo-

cratische legitimiteit. Voor het begrip van het legitimiteitsvraagstuk van de EU is het 

goed te realiseren dat een belangrijk deel van de legitimiteit op het niveau van de 

lidstaten en dus de nationale publieke sferen gezocht moet worden. 

 

6.3 Legitimiteit op EU-niveau 

 

De belangrijkste kwestie op nationaal niveau is of beslissingen aangaande de EU 

kunnen rekenen op publieke instemming, en dus of het handelen van Nederlandse 

bewindslieden in dit verband kritisch gevolgd wordt in de publieke sfeer. Als resultaat 

van deze analyse kan Nederland ergens in het hoefijzermodel geplaatst worden. Het 

toepassen van het hoefijzer op de EU als geheel is ingewikkelder, omdat de EU een 

andere ontstaansgeschiedenis heeft dan landen als Nederland. In The Structural 

Transformation of the Public Sphere wordt beschreven hoe volk, autoriteiten en pers 

zich in onderlinge samenhang ontwikkelen richting de moderne samenleving. De 

publieke sfeer ontstaat in dit verhaal in een context van publieke autoriteiten die 

anoniemer worden, burgers die zich bewust worden van hun private status en een 

opkomende kritische pers. Het toenemende kritische debat in de publieke sfeer leidt tot 

institutionalisering van de mogelijkheid tot participatie, wat de feitelijke participatie 

weer faciliteert. Met het bereiken van de oorspronkelijke doelen van het in de 

publiciteit brengen van de autoriteiten en het formaliseren van de invloed van het 

publiek, neemt de participatie weer af, volgens Habermas.  
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6.3.1 De ontwikkeling van de EU 

 

De parallelle ontwikkeling die wordt aangeduid in het hoefijzermodel, is ontkoppeld in 

de Europese situatie. Zichtbaar is dat de bestuurlijke processen zich onafhankelijk van 

de bestaande publieke sferen voltrekken. Een nieuwe bestuurslaag is toegevoegd, 

zonder dat daar direct een kritisch publiek tegenover staat. Dit is de kern van het 

vermoede legitimiteitsprobleem van de EU. Dit legitimiteitsprobleem wordt ontkend, 

of gerelativeerd, door te wijzen op de mogelijkheid tot participatie, dus de horizontale 

component van het hoefijzermodel. Hierbij wordt uit het oog verloren dat in een 

volgroeide democratie daadwerkelijke uitwisseling tussen volk en bestuur nodig is, 

voor zowel input als controle. Voor de toepassing van het hoefijzermodel op de EU 

moeten de verschillende componenten dus ook worden ontkoppeld. De ontwikkeling 

van de publieke autoriteiten, de ontwikkeling van de burgers, de ontwikkeling van de 

publieke sfeer als fenomeen in de private sfeer en de ontwikkeling van de pers als 

intermediair kunnen los van elkaar geëvalueerd worden.  

Het democratische gehalte van de Europese autoriteiten en instituties is uitgebreid 

behandeld in hoofdstuk 2. Er worden verschillende punten van kritiek geuit op de 

input, de throughput en de output van het systeem, maar deze punten worden ook 

gepareerd. Hoewel er mogelijkheden tot verbetering zijn, lijkt het democratische 

gehalte van het systeem op zich niet noodzakelijk onder te doen voor dat van de 

politiek-bestuurlijke systemen van de lidstaten. Feitelijk is er in enkele decennia een 

kant-en-klare, volgroeide bestuurlijke laag over de lidstaten neergelegd, naar voorbeeld 

van de nationale overheden die over het algemeen eeuwen nodig hebben gehad om 

vanuit de feodale in de huidige situatie te belanden. Wat dit aspect betreft bevindt de 

EU zich aan de rechterkant van het hoefijzer. 

De volgende vraag is of een volwassen autoriteit is opgedrongen aan een groep 

mensen die zelf nog in de feodale fase verkeren. De mogelijkheid tot het leveren van 

input is niet besteed aan mensen die niet in staat zijn tot politieke participatie. Volgens 

Habermas maakten individuen een ontwikkeling door als gevolg van het beschikbaar 

worden van literatuur en kunst, waardoor ze uiteindelijk in staat waren tot politieke 

participatie. Deelname aan het kritische discours zelf heeft een vormende werking. Er 

mag van worden uitgegaan dat de individuele burger heden ten dage over de 

capaciteiten beschikt om deel te nemen aan het publieke debat. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om de capaciteiten om zich kritisch te verhouden tot de autoriteiten, om 
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kennis te nemen van het discours in de media, zelfstandig een positie in te nemen, deze 

te verwoorden en te verdedigen in een debat. Aangezien de persoonlijke vaardigheden 

van burgers geen beperkende factor vormen voor de deelname in de nationale publieke 

sfeer, mag ervan uitgegaan worden dat hun ontwikkelingsniveau de EU er niet van 

weerhoudt de feodale fase te ontstijgen. 

Als de Europese instituties participatie in principe mogelijk maken, en de burgers van 

de EU op nationaal niveau in bevredigende mate in staat blijken tot politieke parti-

cipatie, blijven het Europese publieke discours in de Europese publieke sfeer en de 

structurerende rol van de media over als mogelijke achterblijvers.  

Op dit punt kan empirisch onderzoek inhaken. Met de in hoofdstuk 3 besproken onder-

zoeken, met name de onderzoeken die passen bij de tweede benadering, wordt getracht 

te achterhalen of er communicatieve verbanden bestaan tussen de lidstaten en de EU en 

tussen lidstaten onderling. Als er een gezamenlijk discours zou bestaan, dan zouden de 

burgers van de Europese Unie zich als collectief tot de Europese autoriteiten 

verhouden. Habermas geeft een interessant aanknopingspunt voor het ontstaan van een 

dergelijk collectief. In zijn geschiedsbeschrijving ontwikkelt zich een literaire publieke 

sfeer, voordat een politieke publieke sfeer ontstaat. Doordat de bevolking gezamenlijk 

kennis kan nemen van literatuur en kunst, ontstaat een zelfreflexief, kritisch publiek. 

Een gedeelde zelfperceptie is nodig om samen een geloofwaardige partij te vormen 

tegenover de autoriteiten. Vanuit die zelfperceptie wordt het ingrijpen van de auto-

riteiten in de private sfeer bekritiseerd. Voordat een politieke publieke sfeer kan 

ontstaan, moet er een groep aan te duiden zijn van mensen die zich, ondanks mogelijke 

meningsverschillen, tot hetzelfde collectief rekenen. Mensen die zich aangesproken of 

vertegenwoordigd voelen door opinieleiders in de pers. Om te onderzoeken of er een 

pan-Europese publieke sfeer bestaat, hoeft dus niet uitsluitend gezocht te worden naar 

een politieke publieke sfeer. Tekenen van Europese sociale verbanden en een collec-

tieve identiteit kunnen wijzen op de vorming van een literaire publieke sfeer. Als de 

sociale cohesie in dit opzicht toeneemt, als mensen zich meer als EU-burger gaan zien 

en een zekere mate van solidariteit met andere EU-burgers voelen, wijst dit erop dat de 

bevolking zich vanuit de feodale fase naar de burgerlijke fase begeeft. Onderzoek 

volgens de derde benadering helpt te specificeren waar in het hoefijzer de bevolking 

van de Europese Unie zich bevindt. Als, aan de hand van de tweede benadering, 

vastgesteld is dat er een discours is, mag gesteld worden dat de EU de feodale fase 
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verlaten heeft. Als, getuige onderzoek volgens de derde benadering, bovendien sprake 

is van een collectieve identiteit, dan wordt de burgerlijke fase benaderd. 

Wat uit latere artikelen van Habermas (zie bijvoorbeeld Habermas 1995: 306-307; 

2002: 59) blijkt, is dat die collectiviteit, of de eerder besproken gedeelde politieke 

cultuur niet vooraf hoeft te gaan aan politieke instituties. Het zelfbewustzijn van 

burgers in een democratische gemeenschap ontstaat tijdens het politieke communica-

tieve proces. Ook al in The Structural transformation of the Public Sphere (Habermas 

2005) blijkt dat nationale identiteiten ontstaan in het publieke discours. De wederzijdse 

erkenning van participanten in het publieke debat is een kwalificerende factor van een 

publieke sfeer, maar mag niet als noodzakelijke voorwaarde gebruikt worden voor 

Europeanisering (Habermas 1995). De vraag is dan wat de positie van de EU in het 

hoefijzermodel zegt over de legitimiteit van de EU. 

 

6.3.2 Legitimiteit als relatief begrip 

 

Een probleem bij het empirische onderzoek dat ik benoemd heb aan het einde van 

hoofdstuk 3, is dat het moeilijk te bepalen is wanneer er voldoende berichtgeving over 

de EU is, of wanneer er voldoende tekenen van een transnationaal debat zijn om de EU 

als legitiem te kunnen bestempelen. De onderzoekers kwantificeren begrippen als 

steun, aandacht en verbondenheid van discoursen, maar de beoordeling van hun 

resultaten blijft arbitrair. Want welke conclusie kan getrokken worden over de Euro-

pese publieke sfeer als gevonden wordt dat de EU steeds meer aandacht krijgt, maar 

dat tegelijk verschillende Europese issues onderbelicht blijven. Als blijkt uit onderzoek 

dat er overeenkomsten bestaan tussen artikelen in kranten van verschillende lidstaten, 

maar dat er toch ook verschillen zijn tussen de landen, wat zegt dat dan over de 

legitimiteit? Mijn stelling is dat legitimiteit gezien moet worden als een relatief begrip. 

Concluderen dat er tekenen zijn van een ontluikende Europese publieke sfeer aan de 

hand van de analyse van berichtgeving in de media geeft te weinig houvast om een 

uitspraak te kunnen doen over het vermoede legitimiteitsdeficit van de EU. Wat ik 

voorstel is dat de democratische legitimiteit afgemeten wordt aan de democratische 

legitimiteit van de lidstaten. Daarbij is het zaak te bestuderen of onderwerpen uit het 

publieke discours verdwijnen als bevoegdheden worden overgedragen aan de EU. De 

vraag is of besluitvorming of beleidsterreinen uit de publiciteit verdwijnen naarmate 

het Europeaniseringsproces vordert. Door het kritische debat in de media over 
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bijvoorbeeld monetair beleid van vóór de oprichting van de Europese Centrale Bank te 

vergelijken met het debat erna, kan beoordeeld worden of het afstaan van soevereiniteit 

aan de EU gepaard gaat met vermindering van verantwoording en controle, en dus van 

bottom-up-legitimiteit.  

Hiermee is gelijk een vorm gevonden om om te gaan met het probleem van minder 

“sappige” beleidsterreinen. In hoofdstuk 2 is beschreven dat wordt betoogd dat het 

gebrek aan interesse van Europese burgers voor de EU te verklaren is door het tech-

nische en complexe karakter van Europees beleid. Burgers merken in hun dagelijkse 

bestaan weinig van Europese beslissingen, omdat de meest gepolitiseerde beleids-

terreinen op nationaal niveau blijven (zie paragraaf 2.3). Door de verandering in het 

discours te onderzoeken, en niet het al dan niet bestaan van een Europees discours, 

wordt dit probleem ondervangen. Er hoeft van burgers of van journalisten niet 

verwacht te worden dat ze opeens een sterke interesse voor mededingingswetgeving of 

monetair beleid ontwikkelen als “Brussel” zeggenschap krijgt over deze onderwerpen. 

Het enige wat in de gaten gehouden hoeft te worden, is of deze interesse niet afneemt 

als “Den Haag” niet er langer over beslist.  

Op deze manier kan de positie in het hoefijzermodel gebruikt worden. De EU hoeft 

qua participatiegraad niet beter te scoren dan haar lidstaten. Wat wel effect heeft op de 

legitimiteit, is het depolitiseren van beleid met het overdragen van bevoegdheden aan 

Europa. Als bijvoorbeeld immigratiebeleid duidelijk minder maatschappelijke beroe-

ring veroorzaakt in de Europese arena dan in de nationale, dan duidt dat op een minder 

sterk ontwikkeld publiek discours. Op het niveau van de EU zou de situatie dan 

dichterbij de moderne fase liggen dan op het niveau van de lidstaten. 

Een constatering die wellicht de relativiteit van legitimiteit illustreert, is dat op deze 

manier de legitimiteit verschillend beoordeeld kan worden voor verschillende lidstaten. 

Het is mogelijk dat de overdracht van competenties naar de EU voor de ene lidstaat 

een toename van legitimiteit betekent, en een afname voor de andere. Het is denkbaar 

dat onderwerpen die binnen een lidstaat niet sterk gepolitiseerd zijn, gepolitiseerd 

raken zodra de EU er zeggenschap over krijgt. Het is goed denkbaar dat issues een 

politieke lading krijgen als er met andere lidstaten over besloten moet worden. Zo is 

het voorstelbaar dat nieuwe Europese milieunormen voor de ene lidstaat een grote 

verandering betekenen, terwijl in een andere lidstaat al dergelijke normen gehanteerd 

werden. Voor het ene land wordt het onderwerp op deze wijze gepolitiseerd, terwijl het 

in een ander land al op de politieke agenda stond. En vervolgens zou het zo kunnen 
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zijn dat het onderwerp van de agenda verdwijnt in het land dat al strenge milieunormen 

had, omdat “Europa” er voortaan over beslist.  

Aan de hand van dit voorbeeld is ook te zien hoe steun en democratische legitimiteit 

zich tot elkaar verhouden. Als er vanuit de EU strikter beleid gevormd wordt dan het 

huidige, dan zou het kunnen zijn dat de bevolking van een lidstaat niet direct 

enthousiast is over dat beleid. Toch is dan de besluitvorming mogelijk wel demo-

cratisch legitiem, omdat er voor gekozen is de beslissing op Europees niveau te nemen, 

er een publiek debat heeft plaatsgevonden, en het besluit langs democratische weg is 

genomen. De uitkomst is wellicht niet naar ieders tevredenheid, maar is toch legitiem, 

omdat het proces en de instituties legitiem zijn. 

 

6.3.3 Institutionalisering van de publieke sfeer 

 

Het laatste punt dat ik wil aanstippen wat betreft de legitimiteit op EU-niveau is de 

institutionele verankering van de publieke sfeer. De opkomst van de publieke sfeer is 

gevoed door de gedeelde wens onder de bevolking om de autoriteiten te onderwerpen 

aan het volk, volgens Habermas. De opgaande lijn in het hoefijzermodel wordt veroor-

zaakt door de pogingen van burgers om hun invloed op het besluitvormingsproces te 

institutionaliseren. Toen die missie eenmaal geslaagd was, en de bevolking in de vorm 

van de volksvertegenwoordiging een permanente rol in het besluitvormingsproces had 

verkregen, en bovendien transparantie en verantwoordingsmechanismen wettelijk 

vastgelegd waren, zette de neergaande lijn in. Wat dus essentieel is voor de legiti-

miteit, is dat er niet alleen een publiek discours zichtbaar is, maar dat dat discours ook 

verankerd is in het institutionele ontwerp. Het gaat er om of het verloop van het debat, 

en de resultaten van de opinievorming, uiteindelijk ook effect hebben op het politieke 

proces.  

Waar het in de behandelde onderzoeken aan lijkt te ontbreken, is zicht op deze 

institutionele verankering van het discours. Onderzocht wordt of er een discours is, 

niet of dat discours ook een rol speelt in het Europese besluitvormingsproces. Voor de 

functie van de publieke sfeer is deze verbinding tussen volk en autoriteiten van 

essentieel belang. Geverifieerd moet worden of er een koppeling bestaat tussen de 

bottom-up-kant en de top-down-kant van het democratische systeem. 

Voor de verankering van het publieke discours op Europees niveau kan gekeken 

worden naar het Europese Parlement. Aangezien in het parlement het publieke 
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discours wordt voortgezet volgens Habermas, en de politieke invloed van de bevolking 

geïnstitutionaliseerd is als wetgevende macht, blijkt uit de parlementaire verrichtingen 

of de inhoud van de media in de nationale publieke sferen ook enige koppeling heeft 

met de politiek. Nationaal gezien zijn de media sterk bepalend in parlementaire 

debatten. Media hebben enerzijds een signaleringsfunctie voor de politiek, en werken 

als informatiebron voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, en anderzijds hebben 

ze een functie bij het controleren van de macht, door burgers op de hoogte te houden 

van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Incidentenpolitiek wordt vaak als iets 

negatiefs gezien, maar toch wijst incidentenpolitiek op een goed functionerende 

publieke sfeer. Als een dagblad of een actualiteitenrubriek bericht over misstanden in 

de samenleving, is in Nederland de kans groot dat daar Kamervragen over gesteld 

worden. De invloed van de media op de publieke opinie en de invloed op het 

parlementaire debat hangen natuurlijk met elkaar samen.  

Empirisch onderzoek naar de invloed van de media op de beraadslagingen in het 

Europese Parlement kan veel vertellen over de staat van de Europese publieke sfeer. 

Als Europarlementariërs zich niets aantrekken van wat journalisten schrijven, dan 

ontbreekt het aan verbondenheid van politici en achterban. Als Europese beleids-

makers zich niet hoeven te bekommeren om de beeldvorming in de media, wil dat 

waarschijnlijk zeggen dat de publieke opinie niet sterk beïnvloed wordt door de 

berichtgeving, of dat die beleidsmakers zich niet druk hoeven te maken om de publieke 

opinie. In beide gevallen is er iets mis met de band tussen politiek, pers en publiek. Het 

verdient dus aanbeveling om empirisch te onderzoeken welke invloed de berichtgeving 

heeft op Europese agendasetting, en of de media op hun beurt de Europese agenda 

volgen. Het onderzoeken van alleen de berichtgeving geeft te weinig inzicht in de 

betekenis van de media in de relatie tussen volk en autoriteiten.  

 

6.4 Subsidiariteit van publieke sferen 

 

In dit hoofdstuk is nu de beoordeling van de legitimiteit van de overdracht van 

soevereiniteit aan de hand van het discours in de nationale publieke sfeer behandeld, 

en daarnaast de beoordeling van de legitimiteit de besluitvorming op EU-niveau. Wat 

ten slotte nog besproken moet worden, is de complementariteit van de nationale en 

transnationale discoursen. Onderzoek naar het bestaan van een Europees debat geeft 

nog geen volledig beeld van de legitimiteit van de EU. Het lijkt voor de hand te liggen 
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dat er geen volledig functionerende Europese publieke sfeer bestaat, die overeenkomt 

met het ideaalmodel uit de burgerlijke fase van het hoefijzermodel. Reeds besproken is 

dat de EU op diverse terreinen niet “idealer” hoeft te zijn dan de lidstaten zijn of 

waren. Het is onrealistisch te verwachten dat een Europa-breed debat ontstaat over 

onderwerpen die nationaal ook niet behandeld werden in de media. Maar daarnaast 

moet geconstateerd worden dat een Europees discours het nationale discours ook niet 

hoeft te vervangen. De EU is geen puur supranationaal orgaan, maar is voor een 

belangrijk deel een intergouvernementeel samenwerkingsverband. 

Voor zover Europese besluitvorming een intergouvernementeel karakter heeft, kan de 

legitimiteit van de EU ontleend worden aan de legitimiteit van de besluitvorming in de 

lidstaten. De legitimiteit voortkomend uit het bestaan van een goed functionerende 

publieke sfeer moet gezocht worden op het niveau waar de beslissingen genomen 

worden. Er kan gesproken worden van subsidiariteit van publieke sferen. Er is geen 

centrale, pan-Europese publieke sfeer nodig, als sociale legitimiteit ontleend kan 

worden aan nationale instemming, of aan het nationale besluitvormingsproces. Als 

“Europees” beleid bestaat uit afspraken die nationale regeringen onderling maken en 

implementeren, en als die regeringen daarbij kritisch gevolgd en gecontroleerd worden 

in de nationale publieke sferen, hoeft geen probleem gemaakt te worden van de vraag 

naar het bestaan van een Europese publieke sfeer. Zodra Europese besluitvorming 

supranationaal van karakter wordt, en centraal beslissingen genomen worden waarop 

het discours in nationale publieke sferen geen geïnstitutionaliseerde invloed heeft, is 

sociale legitimiteit op EU-niveau nodig. De publieke sfeer moet dus gezocht worden 

op het niveau waar de macht ligt. De legitimiteit van de EU kan rusten op twee funde-

ringen: de nationale publieke sferen en de Europese publieke sfeer. Als beoordeeld 

moet worden of Europese politiek-bestuurlijke verrichtingen een weerslag hebben in 

de publieke sfeer, kan dus zowel gekeken worden naar de nationale als naar de 

Europese publieke sfeer. 

De theoretische discussie over het bestaan van een Europese publieke sfeer en over de 

eisen die aan een transnationale sfeer gesteld moeten worden, kan wellicht kort-

gesloten worden als blijkt dat de gedeeltelijke afname van de publieke controle vanuit 

de nationale publieke sfeer wordt gecompenseerd door een transnationaal discours, dat, 

in welke vorm dan ook, de autoriteiten op Europees niveau accountable houdt. 
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7.  Een nieuwe onderzoeksagenda 

 

In deze scriptie heb ik laten zien dat in het legitimiteitsdebat over de EU twee bena-

deringen bestaan: de top-down-benadering en de bottom-up-benadering. Bij de bespre-

king van de top-down-kant van het debat, is duidelijk geworden dat er veel commen-

taar geleverd wordt op het democratische gehalte van de Europese Unie, maar dat dat 

niet direct inhoudt dat de EU institutioneel gezien niet legitiem is. Het probleem van 

de EU is niet zozeer dat de verschillende organen niet goed functioneren, maar eerder 

dat de politieke elite te ver voor de troepen uitloopt. Het besluitvormingsproces is 

wellicht goed ingekaderd en transparant, de lidstaten kunnen voornamelijk voordelen 

genieten van de Europese samenwerking, maar de bevolking doet niet echt mee. Het is 

dus zinnig aandacht te schenken aan de bottom-up-kant van het debat als een definitief 

oordeel gegeven moet worden over de legitimiteit van de EU. Wat we willen weten is 

of het gebrek aan burgerparticipatie een teken is van tevredenheid of van uitsluiting. 

Moeten we het gebrek aan aandacht voor de EU duiden als een blijk van vertrouwen, 

danwel gebrek aan interesse, of sluimert er een breedgedragen onvrede onder de 

Europese bevolking? Voor het beantwoorden van deze vragen is een goed begrip van 

de publieke sfeer belangrijk. Het bestaan van een goed functionerende publieke sfeer 

houdt namelijk in dat de autoriteiten doorlopend kritisch gevolgd worden. Onvrede, of 

een omslag in de publieke opinie is in dat geval zichtbaar in de pers, als platform voor 

het publieke discours, en in het parlement, als geïnstitutionaliseerd podium voor de 

publieke sfeer. Als duidelijk is dat er een publieke sfeer bestaat, kan ervan worden 

uitgegaan dat wie zwijgt, toestemt. De autoriteiten handelen in het volle zicht van het 

publiek, iedereen kan kennis nemen van het politieke proces, en er zijn voldoende 

mogelijkheden om deze autoriteiten te controleren en af te rekenen op hun daden.  

Bij de beoordeling van de bottom-up-legitimiteit van de EU zijn er vervolgens twee 

vragen te beantwoorden. De eerste vraag is in hoeverre de EU afhankelijk is van een 

werkelijk transnationale publieke sfeer. Als de Europese Unie haar legitimiteit kan ont-

lenen aan de publieke sferen die op nationaal niveau bestaan, is een Europese publieke 

sfeer wellicht niet nodig. Met andere woorden: als de Europese autoriteiten in vol-

doende mate gevolgd en gecontroleerd worden vanuit de publieke sferen van de 

afzonderlijke lidstaten, hoeft er niet gezocht te worden naar een transnationaal dis-

cours. Empirisch onderzoek naar de legitimiteit van de EU dient zich daarom in eerste 

plaats te richten op de nationale publieke sferen, ten eerste om de legitimiteit van de 
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totstandkoming van de EU te beoordelen, ten tweede voor de beoordeling van de 

legitimiteit van het Europese besluitvormingsproces en de huidige inrichting van de 

EU, dus de legitimiteit van de Europese status quo. De tweede vraag is in hoeverre er 

een Europese publieke sfeer bestaat, in welke vorm dan ook. Dit is de vraag waar de in 

hoofdstuk 3 besproken onderzoekers een antwoord op proberen te vinden. Deze vraag 

is feitelijk pas aan de orde als gevonden wordt dat het nationale discours tekortschiet in 

het controleren van de autoriteiten. 

 

In dit hoofdstuk wil ik een aantal suggesties doen voor empirisch onderzoek, waarbij 

de focus niet ligt op de vraag of er een Europese publieke sfeer bestaat of niet, maar op 

de vraag in hoeverre de legitimiteit van de EU beoordeeld kan worden aan de hand van 

het concept van de publieke sfeer. Media-analyse, zoals gedaan in het kader van de 

verschillende onderzoeken in hoofdstuk 3, blijft een rijke informatiebron, maar moet 

aangevuld worden met andersoortig onderzoek om tot een concreet oordeel over 

Europese legitimiteit te leiden. Onderzoek naar publiek discours in de media blijft 

onbevredigend, zolang niet duidelijk is hoe de resultaten gewogen moeten worden. We 

weten nu dat een transnationaal debat in principe mogelijk is, en dat aandacht voor de 

EU zichtbaar is en toeneemt, maar of dat de EU legitiem maakt is niet te zeggen, 

omdat geen ijkpunt is vastgesteld. Mijn voorstel is om de legitimiteit van de EU af te 

meten aan de hand van de drie genoemde punten: de legitimiteit van de overdracht van 

bevoegdheden naar de EU, het functioneren van de nationale publieke sferen als 

tegenmacht van de Europese autoriteiten, en indien nodig het bestaan van een trans-

nationale, Europese publieke sfeer. 

 

7.1 De overdracht van bevoegdheden 

 

De legitimiteit van de EU begint bij de legitimiteit van het Europeaniseringsproces. 

Onderzocht kan worden of de overdracht van nationale bevoegdheden naar Europees 

niveau bottom-up gelegitimeerd is vanuit de nationale publieke sferen. Los van de 

vraag of het huidige besluitvormingsproces legitiem is, kan beoordeeld worden of het 

gerechtvaardigd is dat beslissingen überhaupt op Europees niveau genomen worden. 

Uiteindelijk zijn Europese bevoegdheden altijd terug te voeren op de nationale beslis-

sing om een deel van de soevereiniteit af te staan. Als bijvoorbeeld in de lidstaten 

democratisch is besloten dat de EU de bevoegdheid krijgt om sancties op te leggen, of 
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om gedetailleerde milieu- of voedselveiligheidseisen vast te stellen, dan heeft die 

bevoegdheid een duidelijke oorsprong. Om de bottom-up-legitimiteit van deze over-

dracht van bevoegdheden te meten, kan aan verschillende soorten onderzoek gedacht 

worden. Ten eerste kan onderzocht worden of de besluitvorming aangaande deze over-

dracht gepaard is gegaan met een kritisch discours. Een analyse van de berichtgeving 

in de media voorafgaand aan de overdracht kan aantonen of er een publiek debat heeft 

plaatsgevonden. Zo zou gekeken kunnen worden of het besluit tot invoering van de 

Euro aan bod is gekomen in de publieke sfeer. Zijn voor- en tegenargumenten uit-

gemeten in de media? Hadden burgers de mogelijkheid zich te informeren over deze 

kwestie? Hadden burgers vervolgens de mogelijkheid om zich expliciet uit te spreken 

voor of tegen deze invoering? Heeft er een referendum plaatsgevonden? Is de invoe-

ring inzet geweest van verkiezingen? Hebben er parlementaire debatten plaats-

gevonden? Waren de bewindslieden responsief, in die zin dat volksvertegenwoordigers 

inspraak hadden, of de mogelijkheid kregen de besluitvorming te beïnvloeden? Of 

werd het parlement voor een voldongen feit gesteld, met de eerder genoemde “Blame it 

on Brussels”-houding, besproken in paragraaf 2.2? Zijn er dus tekenen van het 

daadwerkelijk leveren van input geweest, of was input alleen in theorie mogelijk? 

Bovendien kan gekeken worden naar de publieke opinie. Is het besluit tot overdracht 

genomen in weerwil van het heersende sentiment? Een laatste indicator zou kunnen 

zijn het effect van de overdracht op het publieke discours. Is in het debat zichtbaar dat 

burgers zich verrast voelen door de gevolgen van de besluitvorming? Ziet het volk zich 

geconfronteerd met beleid waar het geen inspraak heeft gehad? 

De overdracht van bevoegdheden, bijvoorbeeld door middel van verdragen, is een 

enkelvoudige gebeurtenis, waarvan de invloed op het publieke discours goed meetbaar 

is. Deze mogelijke legitimeringsgrond voor de EU laat zich dan ook goed onder-

zoeken. Waar een kritische houding ten opzichte van de autoriteiten hoort bij een goed 

functionerende publieke sfeer, is een zekere mate van steun nodig voor een dergelijke 

beslissing. De vierde onderzoeksbenadering, zoals geïdentificeerd in hoofdstuk 3, geeft 

hier inzicht in. Steun voor het proces van Europeanisering hoeft niet gepaard te gaan 

met een positief oordeel over huidig beleid of over de autoriteiten. Bovendien zegt 

steun niets over het bestaan van een Europese publieke sfeer. Steun, zoals onderzocht 

door Trenz en Pfetsch (zie paragraaf 3.6) kan wel bijdragen aan de legitimiteit van de 

beslissing tot overdracht van nationale bevoegdheden aan de EU. 
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7.2 Europese legitimiteit op basis van nationale sferen 

 

Als bevoegdheden eenmaal zijn overgedragen aan de EU, al dan niet op democratisch 

gelegitimeerde wijze, kan beoordeeld worden of de status quo legitiem is. Hiervoor 

moet nagegaan worden of een publieke sfeer bestaat, waarin een kritisch debat gevoerd 

wordt over de verrichtingen van de autoriteiten. De meest voor de hand liggende arena 

voor debat over de EU is de publieke sfeer van de lidstaten. Feitelijk richten de behan-

delde onderzoeken naar een Europese publieke sfeer zich ook primair op wat in de 

nationale sferen gebeurt. Habermas’ theorie biedt ruimte voor democratische controle 

op internationale politieke instituties vanuit een decentrale publieke sfeer (Nanz en 

Steffek 2004). Aangezien de samenstelling van het Europese Parlement wordt bepaald 

door landelijke verkiezingen, en nationale bewindslieden de Europese Raad en de 

Raad van Ministers vormen, moet de mogelijkheid van een effectief publiek discours 

op basis van de nationale sferen niet uitgesloten worden. Op dit moment wordt 

Europese legitimiteit primair ontleend aan democratische instituties en procedures 

binnen de natiestaten (Habermas 2001: 14). Zelfs als er geen Europese publieke sfeer 

zou bestaan, zouden de Europese autoriteiten accountable kunnen zijn. Onderzocht 

moet worden of de EU op basis van deze verantwoordingsrelatie legitiem genoeg is. 

 

Allereerst kan gezocht worden naar tekenen van controle over Europese autoriteiten 

vanuit de nationale publieke sferen. Om te beginnen is de eerste onderzoeksbenadering 

uit hoofdstuk 3 belangrijk. Er is een zekere mate van media-aandacht nodig voor de 

EU, om de bevolking in staat te stellen Europese issues kritisch te kunnen volgen. Om 

vervolgens vast te stellen of er voldoende aandacht is, heb ik voorgesteld om de 

verandering in het discours te meten. Er moet niet alleen onderzocht worden of er een 

discours bestaat, er moet daarnaast kwantitatief worden vastgesteld of het debat in 

intensiteit afneemt zodra een bevoegdheid wordt overgedragen aan de EU. Per land 

kan zo de verandering in bottom-up-legitimiteit worden vastgesteld gedurende het 

Europeaniseringsproces. Als bijvoorbeeld in drie Nederlandse kranten de bericht-

geving opdroogt wanneer monetair beleid of milieuwetgeving aan Europa wordt over-

gedragen, kan gesteld worden dat de Europeanisering gepaard gaat met een afname 

van legitimiteit. Hiermee is een duidelijk ijkpunt vastgesteld, namelijk de situatie vóór 

de overdracht. 
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Behalve het bestaan van een discours, moet worden vastgesteld of het discours enig 

effect heeft op de besluitvorming. Het is op zich goed als de autoriteiten kritisch 

gevolgd worden, maar als dat vervolgens geen politieke consequenties heeft, ontbreken 

de noodzakelijke verbanden tussen publiek, pers en politiek. Ook hier kan gekeken 

worden welke effecten het publieke discours in de lidstaten heeft, maar in dit geval 

gaat het om effecten op de Europese actoren. Met andere woorden: welke rol spelen de 

nationale media in het Europese Parlement? Stellen parlementariërs vragen aan 

bewindslieden met de krant van gisteren in de hand? Heeft de nieuwsselectie invloed 

op de agendasetting in het EP? Zijn er voorbeelden bekend waarin autoriteiten terug-

gefloten worden als gevolg van kritische journalistiek? Stellen burgers zich op de 

hoogte van wat er in Brussel gebeurt? Hebben Europese successen en schandalen een 

effect op de publieke opinie, en wordt stemgedrag beïnvloed door wat volksvertegen-

woordigers gedaan krijgen? Laten zwevende kiezers zich leiden door Europese issues, 

of voornamelijk door wat in de lidstaten gebeurt? De vraag is kortom of de nationale 

discoursen zich richten op de EU en of deze discoursen hun effect hebben op de 

Europese politiek-bestuurlijke praktijk. Er kan niet zonder meer van worden uitgegaan 

dat nationale publieke sferen voldoende basis bieden voor een systeem van democra-

tische accountability (Goode 2005: 101-102). Empirisch moet worden vastgesteld of 

internationale politieke machten effectief gecontroleerd kunnen worden door de 

nationale media. 

 

Als het legitimiteitsvraagstuk op deze manier benaderd wordt, blijkt ook dat de vraag 

in welke mate de nationale discoursen met elkaar verbonden zijn minder relevant te 

worden. Er is interactie tussen de Europese topstructuur en de nationale media, of er is 

geen interactie. Of we een zekere mate van parallellie zien in de berichtgeving in 

verschillende lidstaten is van secundair belang. De vraag of we op basis van een zekere 

mate van parallellie kunnen concluderen dat er een gezamenlijk debat plaatsvindt, of 

dat een gedeelde publieke sfeer bestaat, is interessant, maar leert ons niet of de EU 

legitiem is. Als de interactie tussen publiek en politiek gevonden wordt, is het in dit 

verband interessant om te achterhalen hoe deze interacties er uitzien. De onderzoekers 

die behandeld zijn in hoofdstuk 3 richten zich in hun analyses op een beperkt aantal 

lidstaten, specifiek op lidstaten van vóór de uitbreiding van de EU, met name Duits-

land, Groot-Brittannië en Frankrijk. De zeventien onderzoeken die Machill e.a. (2006: 

67-68) in hun meta-analyse betrekken, hebben gemiddeld betrekking op vier lidstaten, 
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met een maximum van vijftien. Geen enkel van deze onderzoeken onderzoekt een EU-

lidstaat buiten deze vijftien van voor de uitbreiding van 2004. Het is volstrekt begrijpe-

lijk dat deze methodologische keuze gemaakt wordt, vanuit praktische overwegingen. 

Maar het is ook denkbaar dat vanuit gelijksoortige overwegingen de Europese autori-

teiten een soortgelijke selectie maken. Ook Europese bestuurders hebben te maken met 

taalbarrières en beperkte middelen. Betekent dit dat in de politieke arena een vergelijk-

bare focus ligt op media uit de grote, westerse lidstaten? Spelen Duitse, Engelse en 

Franse media een prominentere rol op het politieke speelveld dan andere? Of baseren 

Litouwse parlementariërs hun inbreng op Litouwse media en Portugese op Portugese? 

Als de debatten hoofdzakelijk gevoed worden door berichtgeving in de Süddeutsche 

Zeitung en The Times, zou het zo kunnen zijn dat het Europeaniseringsproces voor een 

land als Finland relatief een grotere afname van legitimiteit oplevert dan voor 

Duitsland. 

 

7.3 Het ontstaan van een ware Europese sfeer 

 

Eigenlijk ontstaat de noodzaak van een werkelijk Europese publieke sfeer pas bij 

gebrek aan voldoende invloed op het besluitvormingsproces vanuit de nationale 

publieke sferen. Een transnationale publieke sfeer zou complementair kunnen zijn aan 

de nationale sferen, en zo het gebrek aan legitimiteit aanvullen. Zo zou burgerlijke 

controle rechtstreeks op EU-niveau nodig zijn als geëuropeaniseerd beleid buiten het 

bereik van het nationale publieke discours raakt, of als door meerderheidsbesluit-

vorming de nationale macht beperkt wordt. Voor de sociale legitimiteit van besluit-

vorming die nadelig uitpakt voor bepaalde groepen burgers, is een bepaalde mate van 

solidariteit nodig. Solidariteit, die volgens Habermas (1995) kan ontstaan als gevolg 

van het communicatieve proces in een publieke sfeer, kan er bijvoorbeeld voor zorgen 

dat het acceptabel is om netto-betaler te zijn als lidstaat. Als burgers van de EU zich 

dermate verbonden voelen, dat nationale belangen niet noodzakelijk doorslaggevend 

zijn, kan de legitimiteit van het besluitvormingsproces voldoende zijn voor sociale 

legitimiteit. Onwelgevallige regelgeving uit Brussel zal dan waarschijnlijk nog steeds 

leiden tot kritiek, maar niet tot fundamentele twijfel aan de legitimiteit van de EU. Pas 

als duidelijk is dat een echte publieke sfeer bestaat, kan uitgegaan worden van silent 

consent van de bevolking. Als blijkt, dat de bevolking in actie kan en zal komen, 

wanneer de autoriteiten in strijd met de publieke opinie handelen, dan pas kan een 
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beroep gedaan worden op top-down-legitimiteit wanneer de burger zwijgt. En voordat 

het zover is, moet de Europese bevolking collectief het hoefijzer doorlopen hebben. 

Als zich eenmaal een Europees demos gevormd heeft, dat zich verzekerd heeft van een 

geïnstitutionaliseerde rol in de Europese politiek, dan kan de bevolking achteruit gaan 

zitten en de dagelijkse controle overlaten aan de volksvertegenwoordigers. 

 

Eigenlijk kan veilig worden aangenomen dat we voorlopig nog lang niet zover zijn. 

Als met een vergrootglas gezocht moet worden naar een gezamenlijk debat, dan is 

feitelijk al duidelijk dat van een bloeiende publieke sfeer geen sprake kan zijn. 

Habermas zelf zoekt naar mogelijkheden voor het ontstaan van een werkelijk Europese 

identiteit, we staan hooguit aan het begin van het ontstaan van een Europese publieke 

swfeer (Habermas en Derrida 2003) Wellicht is er al iets van een gedeeld publiek 

discours merkbaar, maar dat is dan nog slechts het begin van het ontstaan van een 

gezamenlijke politieke cultuur. Het interessante is dat de verzameling van nationale 

sferen tegenover de Europese autoriteiten kan functioneren op het niveau van een 

nationale publieke sfeer in de moderne fase. In deze fase vormt de bevolking geen 

publiek, maar een massa. Opinies worden voorgekookt in de media en overgenomen 

door de bevolking, maar niet kritisch bediscussieerd. Zeker op het gebied van weinig 

gepolitiseerde issues kan burgerparticipatie van deze vorm in de Europese besluit-

vorming net zo legitiem zijn als in de nationale. Het is mogelijk om de verzameling 

van nationale sferen, met mogelijk gedeelde discoursen, een Europese publieke sfeer te 

noemen, maar voor een ideaaltheoretische publieke sfeer is een aanzienlijke omslag 

nodig. 

Empirisch kan het ontstaan van een Europese “burgerlijke” publieke sfeer gevolgd 

worden. Daarbij kan in eerste instantie gezocht worden naar tekenen van het ontstaan 

van een literaire publieke sfeer. De derde onderzoeksbenadering uit hoofdstuk 3 sluit 

hierbij aan, maar gaat niet ver genoeg. Onderzocht kan worden of het Europeanise-

ringsproces ook buiten de politieke realiteit gevolgen heeft voor de zelfperceptie van 

burgers. Het is niet verbazingwekkend dat in verschillende West-Europese landen 

gelijksoortige debatten gevoerd worden naar aanleiding van gebeurtenissen in Brussel. 

De vraag is of burgers elkaar herkennen in dit debat, niet weerhouden door nationale 

grenzen. Het ontstaan van transnationale belangengroepen zou bijvoorbeeld een posi-

tief teken zijn. Maar ook het erkennen van dezelfde opinieleiders, het citeren van 

dezelfde personen in de pers wijst op de vorming van een collectief. Het is vanzelf-
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sprekend dat media uit landen die geen deel uitmaken van de EU anders berichten over 

Europese politiek. Hun lezers zijn namelijk ook niet gebonden aan Europese besluit-

vorming. Het zou wel interessant zijn om te zien dat de politieke realiteit ook leidt tot 

bewustwording van een identiteit als Europeaan. Ook in literatuur en kunst zouden 

aanwijzingen van een dergelijk proces te vinden kunnen zijn. Het ontbreken van een 

geografisch duidelijk omschreven Europa is hierin waarschijnlijk een complicerende 

factor. Zien we een zekere lotsverbondenheid in het discours, of alleen overeen-

komstige reacties op de autoriteiten? Vermoedelijk werd ook in de feodale fase op 

verschillende plaatsen op zeer gelijksoortige wijze gereageerd op de verrichtingen van 

de autoriteiten, maar dat mag niet leiden tot overhaaste conclusies over de legitimiteit 

van het toenmalige bewind. Pas als burgers gezamenlijk optrekken om de autoriteiten 

ter verantwoording te roepen, bewegen ze richting de burgerlijke fase. Waarschijnlijk 

kan het totale legitimiteitsdebat over de EU geduid worden als aanwijzing voor de 

bewustwording van de intellectuele elite en van de bevolking in brede zin. Als burgers 

gaan merken dat de EU invloed heeft op hun private belangen, als het EU-beleid 

gepolitiseerd raakt, neemt de participatie toe. De Europese instituties tekenen zich dan 

af als duidelijk onderwerp van discussie. Als burgers zich benadeeld voelen door 

regelgeving op het gebied van handel en economie, zou dat er uiteindelijk toe kunnen 

leiden dat ook op Europees niveau de private belangenstrijd politiek uitgevochten gaat 

worden. Habermas ziet mogelijkheden voor een herhaling van de ontwikkeling van 

nationale publieke sferen op Europees niveau (Grewal 2001). Onder invloed van de 

globaliserende economie komen de sociaal-democratische waarden die traditioneel 

worden geborgd door de verzorgingsstaat onder druk te staan (Habermas 1998).
3
 De 

combinatie van een afname van sociaal beleid in de natiestaat en een toename van 

economisch beleid uit Brussel, zou een situatie kunnen doen ontstaan die gelijkenissen 

vertoont met de periode van de opkomst van de burgerlijke publieke sfeer. Onder het 

mom van het publieke belang wordt (neo-)liberaal beleid gevormd, waar in de praktijk 

niet de gehele bevolking van profiteert. In reactie op de invloed van georganiseerde 

private partijen en transnationale politieke actoren, zou de bevolking socialer Europees 

beleid kunnen afdwingen, waarmee de EU in het hoefijzermodel de top passeert en 

definitief in de moderne fase terechtkomt. Als zich op deze schaal ‘post-nationaal 

                                                 

3 Vergelijk met paragraaf 2.3, waar gesteld werd dat het gebrek aan sociaal EU-beleid gecompenseerd 

kan worden door de lidstaten. Habermas stelt dat lidstaten steeds minder mogelijkheden hebben om 

ongewenste effecten van globalisering te compenseren (Habermas 1998).  
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sociaal-democratisch’ gedachtegoed ontwikkelt, zal het waarschijnlijk niet moeilijk 

zijn om het bestaan van een Europese publieke sfeer aan te tonen. 

 

Voorlopig zal het ontstaan van een Europese publieke sfeer, die maar enigszins 

voldoet aan het ideaaltheoretische beeld, nog wel even op zich laten wachten. Zolang 

de legitimiteit van de EU kan leunen op het functioneren van de nationale publieke 

sferen, is dat geen probleem. Als de Europese publieke sfeer de enige legitimatiebron 

zou zijn, zou het inderdaad niet best gesteld zijn met de legitimiteit van de EU. Als een 

Europese publieke sfeer als essentieel gezien wordt, leidt dat er daarnaast toe, dat het 

concept ven de publieke sfeer uitgekleed wordt om toch maar aanwijzingen van een 

publieke sfeer te kunnen vinden. Door eerst uit te zoeken welk gat de Europese 

publieke sfeer te vullen heeft, kan veel helderheid in het academische debat gebracht 

worden. Eerst moet beoordeeld worden of er een legitimiteitsdeficit ontstaat als gevolg 

van het tekortschieten van de nationale publieke sferen. Als het Europeaniserings-

proces inderdaad gepaard gaat met een afname van legitimiteit op basis van het 

nationale discours, is helder welke eisen gesteld moeten worden aan een Europese 

publieke sfeer. 
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