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 3 

Aanleiding 

 

De euro is altijd onderwerp van discussie geweest, zij het op straat, in de politiek of 

in de academische wereld. De kredietcrisis, die in 2008 begon, was een moment 

waarop de Euro werd gevierd. Zo merkte een commentator op: ‘Met 

aandelenkoersen die op en neer schieten, landen als Hongarije en IJsland die in 

grote problemen komen, en een munt als de Japanse yen die gevaarlijk sterker 

wordt, is het een zegen dat de eurolanden geen onderlinge valutaproblemen 

hebben.’1

 Er zijn veel factoren aangedragen die het ontstaan van de EMU zouden 

verklaren, onder andere de internationale economie, de nieuwe geopolitieke situatie 

en het leiderschap van Jacques Delors en de Europese Commissie. Er is echter nog 

steeds geen consensus over de aard van het ontstaansproces en wat nu 

daadwerkelijk de cruciale factor is geweest. Deze thesis is een poging om dit debat 

nog eens te beschouwen en de botsingen te beschrijven. Het vermoeden is dat een 

aantal van de botsingen terug te voeren is op theoretische geschillen die gedeeltelijk 

onuitgesproken blijven in het historiografische debat.  

 Anderhalf jaar later was de Euro echter al weer in het diskrediet door de 

crisis in Griekenland en de dreigende problemen in andere Zuid-Europese landen. Al 

ver voor de daadwerkelijke invoering van de gezamenlijke munt was er de vraag of 

een monetaire unie niet gedoemd was te mislukken zonder een economische unie. 

Nu komen de meest essentiële vragen over de houdbaarheid en het nut van de Euro 

weer naar boven en is het een goed moment om nog eens naar de 

ontstaansgeschiedenis ervan te kijken. 

 Na een eerdere, mislukte poging in 1970 besloten de lidstaten van de EG in 

het Verdrag van Maastricht in december 1991 om tot een monetaire unie over te 

gaan. Een bijzonder besluit, omdat het ongekend was dat een aantal natiestaten van 

dit kaliber besloten om het meest prestigieuze gedeelte van de soevereiniteit, de 

nationale munt, af te staan. Maar dat was niet het enige dat het moment zo een 

historische waarde gaf. Het was een tumultueuze tijd door het einde van de Koude 

Oorlog en de hereniging van Duitsland. Dit heeft ertoe geleid dat de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) een veel bestudeerd thema was en nog steeds is in de 

wetenschap.  

                                                
1 ‘Financiële crisis onderstreept belang euro’, NRC Handelsblad, 30 oktober 2008 
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Historiografisch debat 

 

Het ontstaan van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is een apart hoofdstuk 

in de geschiedenis van de EU. Net als bij de andere belangrijke momenten is het 

door de mengeling van politieke, economische en institutionele motivaties moeilijk te 

definiëren wat nu de doorslaggevende factor voor het ontstaan van de EMU is 

geweest. De diverse verklaringen benadrukken de effecten van globalisering, 

toenemend internationaal verkeer van kapitaal, grotere economische afhankelijkheid, 

geopolitieke factoren en de intergouvernementele onderhandelingen, binnenlandse 

politiek, en de rol van de EU instituten. De periode voorafgaand aan het Verdrag van 

Maastricht is in die zin herkenbaar als het product van een specifieke Europese 

dynamiek, vergelijkbaar met de andere perioden waarin de ontwikkeling van de EG 

een piek beleefde. Toch is de beslissing om tot een gezamenlijke munt over te gaan 

een aparte puzzel in de studie naar het ontstaan van de EU. Zelfs Moravcsik, die de 

gehele geschiedenis van de EU primair vanuit economische redenen verklaart, geeft 

toe dat in deze periode de motieven meer verweven zijn dan in andere perioden.2

Geopolitiek 

 Dit 

maakt het moeilijker om een eenduidige oorzaak aan te wijzen. De speciale plaats 

die deze periode inneemt in de geschiedenis van de EU, wordt niet alleen bepaald 

door het vrijwillig afstaan van soevereiniteit, de nationale munt, maar ook door de 

verbinding tussen de Europese eenwording en het einde van de Koude Oorlog. Het 

debat over de oorzaken van de EMU kan grofweg worden verdeeld in drie 

stromingen: geopolitiek, economisch en neofunctionalistisch. 

 

De geopolitieke verklaring richt zich met name op het einde van de Koude Oorlog. 

‘[…] the Maastricht treaty was essentially a political response by the EC and its 

member countries to German unification and the end of the Cold War. […] it 

represents a bargain between the Community’s two most important countries, 

Germany and France […]. For Germany, the treaty was necessary to assuage the 
                                                
2 Andrew Moravcsik, The choice for Europe. Social purpose and state power from Messina to 
Maastricht, (New York 1998) 388-89 
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fears of its EC partners about a more independent united Germany and to convince 

them of its unflagging commitment to the Community and European integration. For 

France, an agreement on monetary union was a means of integrating Germany even 

more firmly into European institutions and structures and of retaining some degree of 

leverage and control over its powerful neighbor.’3 Volgens Michael J. Baun was de 

grondslag voor de EMU al eerder gelegd door de economische en institutionele 

overwegingen, maar het Verdrag van Maastricht kwam uiteindelijk vanwege politieke 

overwegingen tot stand. Men vreesde met name in Frankrijk dat het einde van de 

Koude Oorlog tot een sterker Duitsland zou leiden door het wegvallen van de 

internationale beperking van de Duitse soevereiniteit. Tegelijkertijd zou de nieuwe 

internationale ordening, waar economische macht belangrijker werd geacht dan 

militaire macht, een civiele mogendheid als Duitsland bevoordelen. Frankrijk wilde de 

EG structuren verdiepen om invloed op Duitsland uit te kunnen oefenen.4

 Engeland trok de omgekeerde conclusies uit de veranderende internationale 

verhoudingen. Niet verdieping, maar verbreding werd noodzakelijk geacht. Drie 

argumenten werden hiervoor aangevoerd. Ten eerste zouden de Oost-Europese 

landen in Europa kunnen integreren en daarmee hun prille democratie kunnen 

stabiliseren. De tweede reden betrof het traditionele verzet tegen het afstaan van 

soevereiniteit aan Brussel. Dit stond in nauw verband met het derde punt. Een 

federale structuur was volgens Margaret Thatcher namelijk ook geschikt om de 

Duitse dominantie tegen te gaan. Volgens haar zou Duitsland juist in een 

gemeenschapsmodel meer macht kunnen uitoefenen.

 

5

 Duitsland meende dat verdieping en verbreding elkaar niet hoefden uit te 

sluiten. Dit stamt uit de naoorlogse traditie in het Duitse buitenland beleid dat is 

gericht op integratie in internationale instituten om economische voortvarendheid en 

politieke zekerheid te waarborgen. Meer concreet was Helmut Kohl er op gebrand 

om de angst en achterdocht over de rol van een herenigd Duitsland weg te nemen. 

Duitse hereniging en Europese unificatie zouden elkaar juist versterken volgens hem. 

Bovendien wilde Kohl graag goede betrekkingen met Frankrijk houden.

 

6

                                                
3 Baun, ‘The Maastricht treaty as high politics’, 623 
4 Ibidem, 610  
5 Ibid. 
6 Ibid., 610-1 
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 Dat geopolitieke overwegingen niet vanzelfsprekend tot de EMU hebben 

geleid, werd geïllustreerd door de tegenovergestelde houding van de Britse en de 

Franse regering: 'The British were as afraid of German unification as the French but 

remained EMU's greatest opponents. If the need to bind the Germans monetarily was 

so clear to the French, why was this ignored by the similarly placed British?'7 De 

verschillen in het beleid geven aan dat structurele druk niet vanzelfsprekend tot een 

bepaalde keuze leidt, maar dat er binnen het structurele kader verschillende opties 

zijn. Wayne Sandholtz voegt hieraan toe dat wanneer men de geopolitieke verklaring 

volgt er niet alleen tegenstrijdigheden aan het licht komen, maar zelfs dat de EMU de 

meest onwaarschijnlijke uitkomst was: ‘From the viewpoint of traditional realist 

political theories, which emphasize the compelling urge for national sovereignty and 

independence, monetary union should have been the option least likely to be chosen 

by national leaders.’8

 De val van de muur is het centrale discussiepunt wanneer men het belang 

van de geopolitieke verklaring wil vaststellen. De snelheid waarmee de muur viel en 

de omvang van deze gebeurtenis waren enorm. Men zou verwachten dat dit een 

effect op het Europese beleid en daarmee ook op de EMU zou hebben. Het Duitse 

vraagstuk, een belangrijke component in het ontstaan van de EG, stak immers weer 

de kop op. Andrew Moravcsik noemt de link tussen de val van de muur en de EMU 

oppervlakkig: ‘[…] the sequence of events in fact helps us to dismiss the possibility 

that linkage of German unification was decisive. Instead, timing strongly supports the 

economic explanation. The decision to move ahead on EMU through an IGC 

predates the fall of the wall by at least three months and probably three years, 

depending on how one reads the evidence, and continued long after reunification 

was completed.’

 

9

                                                
7 Craig Parsons, A certain idea of Europe (2003) 209 
8 Wayne Sandholtz, ‘Choosing union: monetary politics and Maastricht’, in: International organization, 
vol. 47, nr. 1 (winter 1993) 37 
9 Moravcsik, The choice for Europe, 397 

 Ook de onderhandelingspositie van Duitsland wijzigde volgens hem 

niet door de val van de muur. ‘From mid-1989 onward the German position – EMU 

only on the traditional economist preconditions of capital mobility, economic 

convergence, central bank independence at home and abroad, and simultaneous 

movement toward closer political cooperation – remained constant. […] In sum, […] 
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unification did not fundamentally change the German policy consensus. It led only to 

a redoubling of previous efforts.’10

 Moravcsik trekt wellicht te snel zijn conclusie. Zo meent Baun dat 'German 

unification and the end of cold war have considerably altered the dynamics of 

European integration.’

  

11 Dyson en Featherstone voegen hieraan toe dat de snelheid 

waarmee een overeenstemming was bereikt opmerkelijk is. 'This aspect underlines 

the importance of the diplomatic theme of binding a unified Germany more closely 

into Europe for the speeding up of the process of agreement.'12 In de lezing van 

Dyson en Featherstone van de EMU geschiedenis worden twee fases onderscheiden 

in de aanloop naar het Verdrag van Maastricht: 'In the early stages the economic 

rationale was dominant. EMU was principally defined as an economic spillover from 

the single market programme and from measures to strengthen the EMS in the face 

of speculative pressures associated with mounting capital mobility. Later, from 1989, 

the diplomatic rationale of binding enhanced German power into a European 

framework became decisive for the French, and economic arguments were 

transformed into the instruments for this purpose.'13

De economische verklaring betreft zowel de internationale economie als de 

economie binnen de Europese grenzen. De volgende omstandigheden hebben eraan 

bijgedragen dat de EMU weer op de agenda kwam: ‘[…] the ideological consensus 

and convergence around the priority to price stability; the incentive of other EMS 

members to borrow monetary stability from Germany that had begun to affect the 

operation of the EMS since 1983; the consensus that the EMS had been a relative 

success around which integration could build; an emerging recognition of the 

incompatibility of free capital movement, fixed exchange rates and national economic 

policies; a new irritation with the unequal distribution of the costs of adjustment in an 

asymmetrical EMS; and the eager impulsion imparted by the Single European market 

programme and its provisions for complete capital liberalization.’

 

 

Economie 

14

                                                
10 Ibidem, 399-400 
11 Baun, ‘The Maastricht treaty’,  624 
12 Kenneth Dyson en Kevin Featherstone, The road to Maastricht. Negotiating Economic and Monetary 
union (New York 1999) 751 
13 Ibidem, 751-2 
14 Kenneth Dyson, Elusive Union. The process of Economic and Monetary Union in Europe, (1994) 169 

 Er zijn structurele 
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factoren aan te wijzen die voor een duidelijke impuls richting de EMU hebben 

gezorgd. Zo speelden de steeds intensievere internationale handelsbetrekkingen, de 

vrijheid van kapitaal, de onvrede bij de zwakkere valuta’s in Europa over de 

asymmetrie binnen het EMS en de kwetsbaarheid van de Europese valuta’s in het 

internationale monetaire stelsel een rol.  

Hoewel deze factoren een belangrijke bijdrage hebben geleverd, kan niet 

onomstotelijk aangetoond worden dat zij de oorzaak van het ontstaan van de EMU 

zijn geweest. Er waren weinig economische signalen die onmiskenbaar richting de 

EMU leidden.15 Er bestond nog steeds een aantal vraagtekens betreffende de EMU 

rondom: ‘[…] divergent economic fundamentals, the weakening of the ERM’s anchor 

currency and the scale and volatility of foreign exchange markets.’16 Naast de EMU 

waren er ook andere opties die stabiliteit aan de prijzen en het monetaire systeem in 

het geheel hadden kunnen verlenen.17 De structurele verklaringen kunnen wel 

aangeven welke beperkingen en kansen er zich voordeden, zij kunnen echter niet 

verklaren waarom overheden bepaalde keuzes binnen dit kader hebben gemaakt. 

Vanuit deze gedachte heeft Kathleen McNamara aandacht besteed aan de 

economische ideeën die beleidsmakers tot bepaalde keuzes hebben geleid. ‘The key 

to solving the puzzle of European monetary integration lies in the historic economic 

policy convergence that occurred across the majority of the European governments 

beginning in the mid-1970s and solidifying in the 1980s. […] The neoliberal 

consensus was not directly a function of rising capital mobility; instead, it was the 

product of European political leaders’ interpretations of their shared experiences, the 

influence of the monetarist paradigm, and the German policy example.’18 Dit 

paradigma luidde als volgt: 'a consensus of policy belief around the importance of 

'sound' money and finance and of policy credibility, facilitating agreement about 

priority to central bank independence and numeric convergence criteria.'19

                                                
15 Nicolas Jabko, ‘In the name of the market: how the European Commission paved the way for 
monetary union’, in: Journal of European public policy 6:3 (September 1999) 479 
16 Dyson, Elusive Union, 172 
17 Sandholtz, ‘Choosing union’, 37 
18 Kathleen R. McNamara, The currency of ideas. Monetary politics in the European Union (1998) 6 
19 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 775 
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Neofunctionalisme 

Een andere verklaring voor de keuze voor de EMU komt vanuit de 

neofunctionalistische hoek. Deze legt, in tegenstelling tot de vorige verklaringen, niet 

de nadruk op de individuele lidstaten, maar ziet het centrale bestuur in Brussel als 

doorslaggevende factor. Gedreven leiderschap door Jacques Delors en de 

Commissie en de doorwerkende effecten (spillover) vanuit de gemeenschappelijke 

markt waren de belangrijkste factoren. Nicolas Jabko meent dat de EMU niet alleen 

moet worden bekeken vanuit het structurele economische perspectief of vanuit de 

idee dat het een geopolitieke overeenkomst op hoog niveau was. Het politieke 

proces zal evengoed in ogenschouw moeten worden genomen. Naar zijn mening 

heeft de Europese Commissie een significante rol gespeeld in de totstandkoming van 

de EMU: ‘On the one hand, European Commission officials raised the political stakes 

of EMU, acting decisively to liberalize capital movements while exhorting European 

governments to embrace EMU as a compensatory instrument for regaining monetary 

sovereignty. On the other hand, they increasingly paid official tribute to German-style 

monetary orthodoxy, thus recruiting and cementing a pro-EMU coalition around that 

model.’20 De Commissie heeft actief eraan bijgedragen dat de EMU de beste optie 

leek als antwoord op de economische vraagstukken. ‘In the march toward EMU, the 

European Commission’s relentless invocation of market integration served both as a 

rationale and as a coalition-building device for monetary union. The significance of 

that strategy derives from the very fact that monetary union was neither the 

uncontested solution to economic problems, nor an easily obtainable response to 

German reunification. […] Building upon timely perceptions of the Single Market’s 

desirable nature and shape, they induced key actors to reframe their preferences in 

terms of EMU.’21

 Amy Verdun verlegt de aandacht van de Commissie naar het Delors Comité. 

Zij meent dat het Comité een epistemic community was.

 

22

                                                
20 Jabko, ‘In the name of the market’, 475 
21 Ibidem, 476 

 In het EMU proces 

22 Dit concept is afkomstig van: Peter M. Haas, ‘Introduction: epistemic communities and international 
policy coordination’, in: International Organization 46, 1 (Winter 1992) 3 ; Haas definieert een epistemic 
community als volgt: ‘An epistemic community is a network of professionals with recognized expertise 
and competence in a particular domain and an authoritative claim to policy-relevant knowledge within 
that domain or issue-area. Although an epistemic community may consist of professionals from a variety 
of disciplines and backgrounds, they have (1) a shared set of normative and principled beliefs, which 
provide a value-based rationale for the social action of community members; (2) shared causal beliefs, 
which are derived from their analysis of practices leading or contributing to a central set of problems in 
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trachtten de landen internationale afstemming van het monetaire beleid te bereiken. 

De onzekerheid over de positie van de andere landen en daarbij opgeteld dat de 

gevolgen van eventuele keuzes hooguit gedeeltelijk te overzien waren, hebben er toe 

geleid dat de nationale beleidsmakers op zoek naar informatie waren. Deze 

informatie betreft niet ruwe data of inschattingen van de positie van anderen, maar 

een interpretatie van sociale en fysische fenomenen.23 De onzekerheidsfactor, welke 

werd veroorzaakt door de mate van complexiteit en het technische karakter van de 

materie, zorgde er voor dat de epistemic community grote invloed in het proces 

kreeg. ‘Because decision-makers seek their advice, which is an interpretation of 

facts, these epistemic communities contribute to the way national policy-makers 

formulate their interests.’24 Bovendien voegt Verdun hier aan toe dat nationale 

beleidsmakers niet alleen om advies vroegen, maar ook hun besluiten, nationaal en 

internationaal, via deze weg konden legitimeren. De epistemic community werd 

strategisch gebruikt om ‘the two-levelled nature of the policy-making process’ te lijf te 

gaan.25

 Martin Marcussen zwakt de rol van de Commissie en het Comité als 

initiatiefnemer af. Hij voegt hier aan toe dat de focus op conflict en onderhandelen 

wellicht de verkeerde insteek is om het ontstaan van de EMU te verklaren. Juist 

consensus en een gebrek aan controverse waren kenmerkend in het proces.

 

26

                                                                                                                                       
their domain and which then serve as the basis for elucidating the multiple linkages between possible 
policy actions and desired outcomes; (3) shared notions of validity – that is, intersubjective, internally 
defined criteria for weighting and validating knowledge in the domain of their expertise; and (4) a 
common policy enterprise – that is, a set of common practices associated with a set of problems to 
which their professional competence is directed, presumably out of the conviction that human welfare 
will be enhanced as a consequence.’ 
23 Haas, ‘epistemic communities’, 4 
24 Amy Verdun, ‘The role of the Delors Committee in the creation of EMU: an epistemic community?’, 
European University Institute, Working Paper RSC, Nr. 98/44 
25 Ibidem; De ‘two-level’ benadering om de internationale politiek is afkomstig van:  Robert D. Putnam, 
‘Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games’, in: International organization 42, 3, 
(Zomer 1988). Deze benadering luidt kort gezegd: ‘[…] the two-level approach recognizes that central 
decision-makers strive to reconcile domestic and international imperatives simultaneously.’ 
26 Martin Marcussen, ‘The dynamics of EMU ideas’, in: Cooperation and conflict, vol. 34 (4) (1999) 383-
411 

 

Marcussen schenkt aandacht aan de sociale structuren waarin ideeën opereren. Dat 

de nieuwe ideeën voet aan de grond kregen, kwam doordat er een ideëel vacuüm 

ontstond waarin eerdere ideeën en kennis verouderd leken. Zo waren de leden van 

het Comité aan het begin van de jaren tachtig nog initiator met de ‘sound money’ 

ideeën die het vacuüm vulden. Later in het decennium, toen deze ideeën een nieuw 
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evenwicht of paradigma vormden, was ook het Comité onderhevig aan de structuur 

en de politieke krachten die deze consensus opwierp. 

 

Botsende verklaringen 

Al met al is er geen overeenstemming in de verschillende verklaringen over de reden 

waarom en de wijze waarop de EMU in de periode van 1989 tot 1991 tot stand is 

gekomen. De verklaringen botsen met elkaar op verschillende vlakken. Ten eerste is 

er geen overeenstemming over het belang van het einde van de Koude Oorlog en de 

daarmee gepaarde val van de muur en aanstaande Duitse hereniging. Het proces 

was immers al in gang gezet voordat de kwestie speelde, maar de vraag is of de 

geschiedenis dezelfde loop had gehad wanneer de geopolitiek niet op de voorgrond 

was getreden. De dynamiek van het proces veranderde wel, maar de inhoud ervan 

niet. Dit is de reden voor auteurs als Moravcsik om te benadrukken dat de val van de 

muur niet van doorslaggevend belang was. Hiermee miskent Moravcsik dat 

geopolitieke overwegingen bij belangrijke onderhandelaars als Pierre Bérégovoy en 

Hans Waigel de hoofdrol hebben gespeeld.27

In het historiografisch debat wordt getracht te verklaren waarom de EMU is 

ontstaan. In deze pogingen schuilen verscheidene aannames rond de werking van 

de EU en de wijze waarop de EU integreert. Er is niet niet alleen een tegenstelling 

tussen een supranationale en een intergouvernementele benadering, maar ook 

tussen ideeën en materie en tussen structuur en vrije wil. Zo dragen Dyson en 

Featherstone, Verdun en Jabko allen ideeën aan als een drijvende kracht van het 

  

Dat de economische factoren een grote rol hebben gespeeld, is geen 

onderwerp van discussie, dit in tegenstelling tot de wijze waarop zij van belang 

waren. Er waren structurele factoren aanwezig, maar het is omstreden hoe duidelijk 

deze signalen naar een EMU wezen. Andere vormen van monetaire samenwerking 

waren denkbaar. Hierdoor is er aandacht ontstaan voor de ideologische consensus 

over economische ideeën. Vooral de Europese Commissie en het Delors Comité 

worden aangehaald als de verantwoordelijken voor het herdefiniëren van belangen 

binnen de neoliberale consensus. Het EMU proces werd volgens deze verklaring 

supranationaal aangestuurd, in tegenstelling tot de intergouvernementele 

verklaringen waarin de natiestaten centraal staan. 

                                                
27 Dyson  Featherstone, The road to Maastricht, 771 
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integratieproces. Volgens hen zijn structurele verklaringen niet afdoende en zal er 

een element van voluntarisme de gemaakte keuzes moeten verklaren. Marcussen en 

McNamara gaan beiden nog een stap verder door ideeën een autonome rol toe te 

kennen. Waar bij de anderen de dragers van ideeën belangrijk zijn, benadrukken 

deze beide auteurs dat ideeën zelf materiële gevolgen kunnen hebben. Ideeën 

kunnen dus een oorzaak voor verandering zijn, maar ook een structurele factor. De 

conceptuele overtuigingen over deze kwesties zijn in de verklaringen niet altijd even 

goed uitgesproken, waardoor de botsing in de verklaringen voor een groot gedeelte 

een theoretische botsing is. Het is bijvoorbeeld nogal een verschil of een 

economische verklaring op structurele of op ideële factoren is gebaseerd. Het is 

duidelijk dat aan dit historiografisch debat in belangrijke mate een theoretisch debat 

ten grondslag ligt. 

 

Theoretisch debat 

Door het voorgaande debat over de verschillende verklaringen voor de vraag 

‘waarom’ de EMU tot stand is gekomen lopen verschillende theoretische 

veronderstellingen heen rondom de aard van het integratieproces van de EU en 

daarmee ook over de rol van het individu in het proces. De verschillende kwesties in 

het historiografische debat zijn terug te voeren op drie verschillende stromingen: het 

structuralisme, het institutionalisme en het constructivisme.  

 

Structuralisme 

Onder het structuralisme vallen de traditionele theorieën zoals het neofunctionalisme 

en het intergourvenementalisme. Beide theorieën hebben een gemeenschappelijk 

kenmerk: ‘Intergovernmentalist and neofunctionalist theories of European integration 

share the common problematic assumption that political actors will behave in a 

predictable manner. Intergovernmentalists argue that the nation state representatives 

act by rational choice, looking out for the best interests of the state, while 

neofunctionalists argue that EU functionaries will defend integration.’28

                                                
28 Lloy Wylie, ‘EMU: A neoliberal construction’, in Amy Verdun (ed.), The Euro. European integration 
theory and Economic and Monetary Union (2002) 72 

 Lloy Wylie 

noemt dit kenmerk problematisch, omdat hij zelf vanuit een constructivistisch 

oogpunt schrijft, wat verderop aan bod zal komen. Voor nu is het belangrijk om vast 
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te stellen dat beide theorieën veronderstellen dat zij het menselijk handelen kunnen 

voorspellen. Daarnaast kennen beide theorieën kennen een zekere mate van 

determinisme.  

 Het intergouvernementalisme vertoont grote overeenkomsten met het 

neorealisme. Beide theorieën zijn erop gebaseerd dat natiestaten in de 

anarchistische internationale politiek de belangrijkste spelers zijn en dat de 

belangrijkste politieke betrekkingen via de kanalen van de nationale overheden 

gaan.29

 Het is niet verrassend dat deze theorie het ontstaan van de EMU benadert 

vanuit de belangen van de nationale overheden. Frankrijk wilde de dominante positie 

van Duitsland in het EMS aanvechten, andere landen wilden de macht herwinnen die 

aan de Bundesbank verloren was gegaan en sommigen gebruikten de EMU als 

reden om binnenlandse hervormingen door te voeren.

 Volgens het neorealisme is er door de rationele aard van de staten wel een 

mogelijkheid tot samenwerking, maar zal deze altijd bemoeilijkt worden door de 

specifieke problemen en zorgen van elk land. In het intergouvernementalisme ligt de 

nadruk op soevereiniteit. Doordat een land zelf het recht op autoriteit heeft zonder 

externe inmenging, kan het onafhankelijk van de andere landen opereren. De 

conceptualisering van de EU is vanuit dit oogpunt dan ook niet een supranationale 

organisatie, maar eerder een podium of forum waar soevereiniteit kan worden 

gedeeld. Dit is in contrast met het neofunctionalisme, dat ervan uitgaat dat 

natiestaten soevereiniteit aan de EU afstaan. Het intergouvernementalisme spreekt 

hierom ook niet van een uniek integratieproces, maar van een incidentele 

samenwerking die vergelijkbaar is met andere vormen van internationale 

samenwerking.  

30

 Een verschil met het neofunctionalisme is dat het intergouvernementalisme 

een niet-teleologische benadering is. Het is volgens deze benadering immers geen 

proces met een verondersteld einddoel. In plaats hiervan ligt de focus op de keuzes 

die individuen maken. Het determinisme in deze theorie is dan ook te vinden in de 

totstandkoming van belangen. Belangen zijn exogeen gegeven en door de 

rationaliteit van de verantwoordelijke personen vertaald naar 

 Naast de economische 

redenen waren er ook geopolitieke redenen zoals Baun heeft aangetoond.  

                                                
29 Neill Nugent geciteerd in: Michelle Cini, ‘Intergovernmentalism’, in: Michelle Cini (ed.), European 
Union politics (2007) 101 
30 Amy Verdun, ‘Merging neofunctionalism and intergovernmentalism’, in: Verdun (ed.), The Euro, 18 
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onderhandelingsposities. De belangrijkste kritiek op het intergouvernementalisme is 

als volgt samen te vatten: ‘[…] even its most elaborate accounts […] still face the 

central critique of reductionism, since they offer refined decision-making and interest 

aggregation theories against the background of game theoretic concepts, while still 

lacking a genuine interest theory. Interests and preferences are exogenous to the 

model and have to be assessed in each case on the basis of the empirical evidence 

available.’31

 Het neofunctionalisme is op een andere wijze deterministisch. Niet de mens, 

maar het proces is de essentie van internationale samenwerking. Het concept 

spillover is de sleutel van het integratieproces in deze invalshoek. Spillover vindt 

plaats wanneer samenwerking op één gebied druk creëert om op andere gebieden 

ook samen te werken. Dit wordt functionele spillover genoemd. Politieke spillover 

houdt in dat er, om een overeenkomst mogelijk te maken, tegelijkertijd op meerdere 

terreinen tot samenwerking wordt besloten. De marktéénwording in Europa zorgde, 

volgens het neofunctionalisme,  bijvoorbeeld voor een functionele spillover die tot de 

EMU heeft geleid. Bedrijven hadden meer mogelijkheden om over de grenzen heen 

te handelen en de verschillende wisselkoersen werden steeds meer als een 

struikelblok voor economische ontwikkeling gezien. De EMU kan dus worden gezien 

als het effect van de Europese Akte.

 De structurele factoren, zoals de internationale economie, bepalen de 

positie en voorkeur van een land zonder dat duidelijk wordt gemaakt hoe dit proces 

verloopt.  

32 Dezelfde logica is van toepassing op EMS en 

de liberalisering van kapitaal, waardoor Duitsland instemde om de onderhandelingen 

over een EMU te starten.33

 Een andere zijde van het neofunctionalisme benadrukt dat de politieke elites 

en de belangengroepen vereuropeaniseerden. Er was sprake van politieke integratie 

waarbij loyaliteiten, verwachtingen en politieke activiteiten naar een nieuw centrum 

verschoven.

 

34

                                                
31 Dieter Wolf, ‘Neofunctionalism and intergovernmentalism amalgated’, in: Verdun (ed.), The Euro, 30 
32 Carsten Strøby Jensen, ‘Neo-functionalism’, in: Cini (ed.), European Union politics, 91 
33 Verdun, ‘Merging neofunctionalism and intergovernmentalism’, 17 
34 Peter Haas geciteerd in: Strøby Jensen, ‘Neo-functionalism’, 89 

 Er ontstond een nieuwe politieke gemeenschap. Daarbovenop 

ontwikkelden de supranationale instituten een eigen politieke agenda en zij waren in 

het geval van de EMU ook succesvol in het propageren ervan. ‘Various supranational 

actors, and in particular the then European Commission president Jacques Delors, 

were influential in putting EMU on the agenda. The Commission (Directorate General 
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for Economic and Financial Affairs) helped provide studies that supported the view 

that EMU was the next logical step in the broader integration process.’35

 De kritiek op het neofunctionalisme is dan ook op dit determinisme gericht: 

‘Neofunctionalism […] offers no room for voluntary decision making of even the 

central actors in European integration, but rather assumes that structural necessities 

will inevitably lead to more integration.’

 Het 

deterministische element is aan deze zijde van het neofunctionalisme weer meer op 

het individu gericht. De supranationale spelers worden immers geacht de integratie 

te bevorderen. 

36

Institutionalisme 

 De theorie was in de jaren zeventig in het 

diskrediet geraakt, omdat de stagnatie van het Europese integratieproces er niet mee 

kon worden verklaard. Gepaard met de versnelling van de integratie in de jaren 

tachtig, kreeg deze theorie weer meer aandacht.  

 

De EU is de meest geïnstitutionaliseerde internationale organisatie. Het is dan ook 

niet vreemd om te bedenken dat dit instituut van groot belang is voor de Europese 

integratie. De nieuwe golf van het institutionalisme, is geen enkelvoudige theorie, 

maar meer een verzameling van verschillende benaderingen, Deze zijn onder te 

verdelen in drie vormen die anders denken over de mate waarin en de wijze waarop 

instituten er toe doen. Het gaat hierbij om het rationeel institutionalisme (RI), het 

historisch institutionalisme (HI) en het sociologisch institutionalisme (SI). De eerste 

twee vormen vertonen grote gelijkenis met respectievelijk het 

intergouvernementalisme en het neofunctionalisme. 

 Het RI is gebaseerd op de gedachte dat personen rationeel en strategisch 

handelen om hun eigenbelang te dienen. De instituten zijn interveniërende 

variabelen en beïnvloeden de wijze waarop iemand zijn belang nastreeft.37

                                                
35 Verdun, ‘Merging neofunctionalism and intergovernmentalism’, 17 
36 Wolf, ‘Neofunctionalism and intergovernmentalism’, 30 
37 Ben Rosamond, ‘New theories of European integration’, in: Cini (ed.), European Union politics, 123 

 De 

instituten zijn een belangrijk middel voor individuen en landen om hun doelen na te 

streven. Het afstaan van autoriteit gebeurt alleen omdat men denkt dat dit beter het 

eigenbelang zal dienen. Het is een meer genuanceerde aanpak dan het klassieke 

intergouvernementalisme doordat zij de wisselwerking tussen individuen en instituten 

aantonen, waarbij overigens de vooronderstelling van een rationeel en strategisch 
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individu behouden blijft. Critici menen dat het RI de informele processen, die inherent 

aan instituten zijn, teveel negeert en daarmee ook geen oog heeft voor de wijze 

waarop deze processen belangen en identiteiten vormen.38

 Het HI kent een path-dependent logica die doet denken aan het functionele 

spillover concept in het neofunctionalisme. Het verschil is dat niet de besluiten tot 

samenwerking een sneeuwbaleffect veroorzaken, maar dat de (her)vorming van 

instituten een structurele kracht wordt. ‘The ongoing nature of institutional interests 

(their continuing bureau-shaping agendas and their preference for self-preservation) 

means that institutions become robust and may well outlive their creators.’

 

39

 Het SI is in dezelfde traditie als het constructivisme te plaatsen. Deze 

stroming zal nog aan bod komen en hierom zal de bespreking van het SI beperkt zijn 

tot de visie op de rol van instituten. Het SI richt zich op de cultuur binnen instituten en 

de wijze waarop communicatie en overtuigingen hierbinnen opereren. Zogenaamde 

‘norm entrepreneurs’, die in staat zijn om individuele overtuigingen in breder 

gedeelde overtuigingen te plaatsen, worden vaak aangedragen door het SI. 

 Net als 

in het neofunctionalisme ligt de focus meer op het supranationale karakter van de EU 

en de onvoorziene consequenties, bijvoorbeeld de verzwakking van nationale 

overheden, van institutionalisering. Het HI wordt niet alleen door deze structurele 

logica gekenmerkt, maar ook door een deel dat de culturele component van de EU 

beandrukt. Tussen het HI en het SI is er sprake van overlapping, welke hier voor de 

overzichtelijkheid is weggelaten. 

40

 Simpel samengevat, is de institutionele verklaring van de EMU: ‘The path to 

Euroland resulted from earlier European deals, and Delors guided France and its 

neighbours along that path.’

  In het 

geval van de EMU was Jacques Delors hier een sprekend voorbeeld van. Zijn 

leiderschap en vooral zijn vermogen om ideeën over te brengen op anderen, wordt 

door het SI benadrukt. 

41

                                                
38 Rosamond, ‘New theories’, 124 
39 Ibidem, 124-5 
40 Ibidem, 126 
41 Parsons, A certain idea of Europe, 208 

 Het institutionalisme valt echter in dezelfde valkuil als 

het structuralisme. De kritiek is dat het institutionalisme net als het structuralisme een 

structureel kader opwerpt zonder een verklaring te kunnen geven van de keuzes die 

binnen dit kader worden gemaakt. ‘They highlight foreseen pressures and 
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Commission activism but do not look inside governments to show who changed their 

thinking because of these factors. Again they strongly suggest that the EC’s 

supranational facets helped national leaders to a deal – but do not show it.’42 Door 

net als het structuralisme een essentie van het proces vast te stellen, namelijk de 

instituten, kent het institutionalisme ook een sterk determinisme en kan het de 

verandering binnen de EU moeilijk verklaren. In het RI en het SI is dit determinisme 

te vinden in de vooronderstelling rondom het menselijk handelen, rationeel of 

cultureel, en in het HI in de vaststaande route van het integratieproces. Vivien A. 

Schmidt vat het als volgt samen: ‘[…] the institutions […] have had a tendency to be 

overly “sticky”, and the agents (where they exist) have been largely fixed in terms of 

preferences or fixated in terms of norms. […] the three […] new institutionalisms treat 

institutions (once created) as given, whether as continuing structures (the historical 

regularities of HI) or as the context within which agents act (the incentive structures 

of RI or the cultural norms of SI).’43

Constructivisme 

 

 

Net als het institutionalisme is het constructivisme een verzamelnaam voor meerdere 

benaderingen. De term constructivisme refereert niet aan een gezamenlijke aanpak 

of focus die deze benaderingen bindt, maar aan een ontologie. Deze stroming wijst 

het strikte rationalisme in de andere theorieën af en stelt daar een bredere opvatting 

van het sociale leven tegenover. Het rationalisme reduceert de internationale politiek 

tot vaststaande rationele entiteiten waarin belangen als exogeen en materieel 

gegeven zijn. Hieraan verbonden is een positivistische conceptie van de wijze 

waarop kennis vergaard moet worden. Dit betekent dat er een wetenschappelijke 

methode, neutraliteit van feiten en het bestaan van waarneembare realiteiten aan ten 

grondslag ligt.44

Het constructivisme neemt niet aan dat belangen gegeven zijn, zij zijn 

namelijk sociaal geconstrueerd. ‘Constructivism […] explicitly challenges the 

individualistic and rationalistic understanding of social action underlying mainstraim 

IR theory, whereas at the same time rejecting the structuralist alternative in which 

  

                                                
42 Ibidem, 210 
43 Vivien A. Schmidt, ‘Discursive institutionalism. The explanatory power of ideas and discourse’, in: 
Annual review of political science, 11 (2008) 313-4 
44 Rosamond, ‘New theories’, 130 
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there is no room left for human agency. As constructivism tends to take agency 

seriously […] it draws our attention to the role of consciousness and ideas in social 

practice.’45 Of het constructivisme wel of niet ruimte biedt aan agency hangt af van 

welke vorm men aanhangt. Deze discussie zal nog aan bod komen. Belangrijk is de 

aandacht voor ideeën en de rol van het bewustzijn. In plaats van een exogene 

conceptie van belangen, staat het constructivisme voor een endogene benadering. 

Dit betekent dat de integratie van de EU wordt verklaard vanuit een collectieve of 

intersubjectieve dimensie. In tegenstelling tot het intergouvernementalisme, ziet het 

constructivisme de Europese integratie als een proces. Dit houdt in dat ‘if we think 

about European integration as a process bound up with change, then it makes sense 

to draw on a metatheoretical position that treats reality as contested and problematic. 

This means that constructivist-inspired work should focus on social ontologies and 

social institutions, directing research at the origin and reconstruction of identities, the 

impact of rules and norms, the role of language and political discourse.’46

Een voorbeeld van een constructivistische conclusie over het ontstaan van de 

EMU is: ‘EMU is a product of the convergence of neoliberal convictions within the 

governments of member states, transnational capital, and supranational institutions. 

This change in monetary and fiscal policy frameworks at the national level lessened 

the divergences among member states and was a prerequisite to moving toward 

monetary union.’

 

47

Constitutieve en causale ideeën 

 In de stelling dat neoliberale overtuigingen tot de EMU hebben 

geleid, schuilt een veronderstelling over de rol van ideeën. In plaats van materie, zijn 

ideeën ontologisch primair in het constructivisme. Ideeën bieden een endogene 

verklaring en openen daarmee de ‘black box’ van het cognitieve proces dat in het 

rationalisme gesloten blijft. Een probleem in het constructivisme is dat het niet goed 

kan verklaren hoe verandering tot stand komt. Als ideeën intersubjectief zijn, waarom 

worden er dan verschillende keuzes gemaakt?  

 

In het theoretische debat zien we een dichotomie tussen aan de ene kant exogene, 

materiële en op verandering gerichte theorieën en anderzijds statische theorieën die 

de endogene en culturele zijde van het sociale leven beschrijven. Het is een verschil 

                                                
45 Bastiaan van Apeldoorn geciteerd in: Wylie, ‘EMU: A neoliberal construction’, 74 
46 Christiansen, Jørgensen en Wiener geciteerd in: Rosamond, ‘New theories’, 130 
47 Wylie, ‘EMU: A neoliberal construction’, 86 
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tussen enerzijds theorieën die de EMU vanuit een strategisch perspectief beschrijven 

en anderzijds vanuit een cognitief perspectief.48 ‘Rationalist accounts highlight ‘thin’ 

causal effects on the behaviour of state elites as they respond to the new external 

incentives and constraints represented by EMU’s norms and rules. They adapt the 

ways in which they pursue exogenously given, essentially egoistic interests, by 

pursuing strategies appropriate to their context. […] Constructivist accounts stress 

‘thick’ constitutive effects on the properties of states, that is on how their elites form 

their identities, define their interests, and legitimate both the European integration 

process in general and specific policies by framing them in convincing ways.’49

Het reductionisme van de eerste groep heeft geleid tot de opkomst van de 

tweede groep. ‘The inability […] to skirt the cognitive complexity of decision making 

by utilizing some form of rationality assumption has led many analysts of international 

relations to rediscover the importance of ideas and beliefs in policymaking.’

 

50 De 

idee-ratio tegenstelling die door het constructivisme is opgeworpen, heeft ook aan de 

andere kant van het theoretische spectrum weerklank gevonden. Ook in de rationele 

hoek is er getracht om ideeën te incorporeren. ‘Anomalies and problems internal to 

the basic “thin” version of rational choice theory, together with the absence of 

persuasive endogenous resolutions, have led many rational analysts to “thicken” thin 

rationality by incorporating norms and ideas into their analysis. […] Yet all of these 

thick-rational analyses do not adequately explain the “brute fact” that largely enables 

norms and ideas to affect the behaviour of actors.’51

Het rationalisme legt de nadruk op de keuzes die mensen maken en hoe 

deze de loop van de geschiedenis bepalen. Door de focus op verandering, wordt  het 

rationalisme een causale theorie genoemd. Een implicatie hiervan is dat er zal 

 Het ‘dikker maken’, of beter 

gezegd, het verrijken van een rationele en materiële benadering, leidt uiteindelijk tot 

onoverkomelijke contradicties, door de vooronderstellingen waarop de theorie is 

gebaseerd. 

                                                
48 Het HI valt onder de exogene groep vanwege het focus op structuren en determinisme. De 
strategisch-cognitief scheiding, die aan de exogeen-endogeen dichotomie wordt gekoppeld, is niet van 
toepassing op het HI aangezien deze stroming ook voor een gedeelte beïnvloed is door het SI en het 
constructivisme. 
49 Kenneth Dyson, ‘EMU as Europeanisation: convergence, diversity, and contingency’ in: Verdun (ed.), 
The Euro, 92 
50 Albert S. Yee, ‘The causal effects of ideas on policies’, International organization 50, 1, (Winter 1996) 
69 
51 Albert S. Yee, ‘Thick rationality and the missing “brute fact”: The limits of rationalist incorporations of 
norms and ideas’, The journal of politics, vol. 59, No. 4 (November 1997) 1001-39 
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aangetoond moet worden waarom een bepaalde oorzaak tot een specifiek effect 

heeft geleid. Om de causaliteit van ideeën aan te kunnen tonen, zal men deze 

moeten scheiden van materiële factoren. Alleen wanneer ideeën het cognitieve 

proces beïnvloeden, is het niet meer vanzelfsprekend dat de exogene materiële 

belangen het handelen van personen of andere entiteiten bepalen. ‘A recognition of 

the causal significance of ideas is a very major […] concession for rational choice 

theory. For it cuts to the heart of rational choice’s most cherished, basic and 

fundamental assumptions – about the context-dependence of rationality, about the 

irreducibly material nature of context, and about the predictably rational character of 

human conduct.’52

Uiteindelijk zijn belangen in de rationele theorieën nog steeds exogeen 

gegeven en komen ideeën als deus ex machina op het toneel wanneer een materiële 

verklaring niet adequaat genoeg is. Ideeën krijgen in het rationalisme hooguit een 

secundaire rol en treden pas in werking in tijden van onzekerheid. Wanneer de te 

volgen koers niet duidelijk is, dan werken ideeën als wegwijzer. Dit gebeurt doordat 

ideeën 'serve to resolve the incompleteness of information "by stipulating causal 

patterns" and by suggesting "strategies for the attainment of goals". 'Principled ideas' 

do not resolve informational incompleteness. But, by providing "compelling ethical or 

moral motivations for action", they allow actors "to behave decisively despite causal 

uncertainty".'

  

53 Mark Blyth merkt op dat ideeën in deze constellatie 'neither have a life 

of their own nor are really independent causal variables. Instead they are essentially 

economic devices employed to reduce search costs.' Zoals al eerder opgemerkt, 

ideeën zijn ondergeschikt aan het individu en hebben hierdoor geen causale 

significantie buiten het individu om en dat terwijl ‘most rational choice theorists who 

write about ideas do so in such a way as to indicate that they regard ideas to have an 

irreducibly social (or intersubjective) dimension’.54

 Een constitutieve benadering vraagt niet waarom, maar hoe of wat. En in de 

beantwoording van deze vragen zijn ideeën, en niet het materiële, ontologisch 

  Het probleem is dat ideeën als 

hulpmiddel worden gebruikt. Ze hebben een functionele rol zonder dat de inhoud ter 

sprake komt. Ook blijft het onduidelijk hoe de ideeën invloed uitoefenen, aangezien 

ze van hun sociale context zijn afgesneden. 

                                                
52 Andreas Gofas en Colin Hay, ‘The ideas debate in international and European studies: Towards a 
cartography and critical assessment’, IBEI working papers, (2008) 9 
53 Gofas en Hay, ‘The ideas debate’, 13 
54 Ibidem, 12 
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primair. Het probleem van deze benadering is dat deze niet dynamisch is. Ideeën 

werken in deze benadering niet door iets in beweging te brengen, maar doordat zij 

een passieve en structurele rol op de achtergrond innemen. Causaliteit doet niet ter 

zake in deze constitutieve benadering. Door een wisselwerking tussen de materiële 

en de ideële sfeer achterwege te laten, komt de postmoderne stelling, dat de 

werkelijkheid niet kenbaar is, naar voren. Anders gezegd, de realiteit en het materiële 

bestaan niet onafhankelijk van het bewustzijn. Alle waarneming is discursief 

gekleurd. Uit de hoek van de causale theorieën wordt hierdoor terecht de kritiek geuit 

dat het onduidelijk is wat nu precies de verandering in het proces teweegbrengt. In 

een rationele benadering wordt het ideële door iedereen gedeeld en is daarmee een 

verwaarloosbare variabele factor in een vergelijking.55

 De intersubjectieve dimensie is wel aanwezig in het constructivisme. ‘[…] ideas 

are held by individuals but are neither defined by individuals nor limited in their 

effects to them. […] They are thus not merely instrumental products designed by 

individuals to facilitate utility maximization, nor surrogate for material factors. They 

instead exist prior to individuals and give meaning and content to their 

preferences.’

 

56 In het constructivisme zijn ideeën, en niet het materiële, ontologische 

primair. ‘[…] it is because of the way in which ideas define policy makers’ discursive 

perception of the world that social constructivism privileges them in the analysis of 

political change.’57 Het cognitieve proces is volgens het constructivisme complexer 

dan het neorealisme/liberalisme wil doen geloven. Want: 'In a world which inhabits 

such qualities (complexity, contingency, unpredictability, red.), it should come as no 

surprise that actors routinely rely upon cognitive short-cuts in the form of more or 

less conventional mappings of the terrain in which they find themselves. Thus, for 

instance, policy makers typically conceptualise the policy-making environment 

through the lens of a particular policy paradigm [….]. How actors behave - the 

strategies they consider in the first place, the strategies they deploy in the final 

instance and the policies they formulate - reflect their understanding of the context in 

which they find themselves.'58

                                                
55 Blyth, ‘Any more bright ideas?’, 245 
56 Ibidem, 239 
57 Lars Tønder, ‘Ideational analysis, political change, and immanent causality’, in: Andreas Gofas en 
Colin Hay, The role of ideas in political analysis: A portrait of contemporary debates (2010)  
58 Gofas en Hay, ‘The ideas debate’, 10-11 

 Colin Hay is iets meer genuanceerd wanneer hij stelt 

dat een individu niet alleen ageert door de strategische keuzes dat die hij of zij 
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maakt, maar ook door discursieve keuzes. Deze scheiding is echter puur analytisch, 

omdat het onmogelijk is om de ideële en materiele sfeer van elkaar te scheiden. Een 

individu kan immers de realiteit niet ervaren zonder dit discursieve filter. 

 Het snijpunt in het debat tussen beide stromingen is de conceptualisering van 

het individu en de kenbaarheid van de werkelijkheid. In het constructivisme is het een 

individu waarbij een discursief filter werkzaam is en in het rationalisme de perfect 

rationele actor, welke nauw verbonden is met de assumptie van volledige informatie. 

Deze assumptie, afkomstig uit de economische wetenschappen, negeert dit 

discursieve filter, ervan uitgaande dat wanneer een individu een volledige kennis van 

de omgeving heeft, het tot de best mogelijke strategische keuze komt. Redeneren 

vanuit deze stelling betekent dat men impliciet aanneemt dat een dergelijke situatie 

hypothetisch gezien bestaat. Omgekeerd betekent dit dat wanneer de context niet 

met zekerheid kan worden afgelezen er irrationele factoren, zoals ideeën, werkzaam 

zijn. Aangezien de sociale wetenschappen geen gesloten systemen bestuderen, zal 

er altijd een element van onzekerheid aanwezig zijn. ‘[…] much of the social science 

exists in this more uncertain world in which ideas are fundamental to explanation, 

and which is at odds with the […] new institutionalists’ taken-for-granted assumptions 

about institutional equilibrium, linear causality, exogenous forces for change, and 

normality.’59

De constitutieve en causale theorieën hebben beiden een voorkeur voor ofwel het 

discursieve of het strategisch-materiële perspectief, zonder een wisselwerking tussen 

beide sferen te veronderstellen. Het resultaat is een patstelling tussen een endogene 

benadering die de ‘rijke’ en constitutieve ideeën aanhaalt, en een ‘dunne’ exogene 

benadering die de causaliteit van ideeën probeert aan te tonen. Het voordeel van de 

constitutieve theorieën is dat het een intrinsieke of endogene benadering is. ‘[…] it 

enables them to draw inferences conceptually; that is, to make explanations with 

reference to the properties that are embedded in the phenomena it focuses on (and 

not with reference to the effects that one phenomenon has on other phenomena).’

  

 

60

                                                
59 Schmidt, ‘Discursive institutionalism’, 319 
60 Gofas en Hay, ‘The ideas debate’, 14 

 

Het nadeel is dat het geen krachtige uitspraken over oorzaak en effect in de EMU 

kan doen, zoals de positivistische theorieën.  
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De dichotomie tussen causale en constitutieve ideeën is niet altijd even goed 

uitgesproken in het theoretische debat. Het resultaat hiervan is dat in zowel het 

theoretische als het historiografische debat langs elkaar heen wordt gepraat wanneer 

de rol van ideeën aan bod komt. Wanneer de rationalistische stroming meent dat 

ideeën er niet toe doen, komt dit voort uit de positivistische overtuiging over wat 

wetenschap inhoudt. Wil men ideeën als causale factoren zien, dan moeten zij een 

zichtbaar effect teweegbrengen. Dit betekent echter ook dat men een dualisme 

tussen de materiele en de ideële sfeer moet handhaven om de werking van een idee 

te onderscheiden van belangen. Het constructivisme meent hierom dat het begrip 

causaliteit niet van belang is in de studie naar het culturele en ideeën. Ze zijn immers 

niet tastbaar. De ontologische overtuiging van deze stroming is echter dat ideeën wel 

reëel zijn en een tastbaar effect kunnen hebben. Sterker nog, de materie is niet waar 

te nemen zonder een discursief filter. Hetzelfde ontologische dualisme is dus ook in 

het constructivisme aanwezig, alleen wordt nu niet het materiele, maar het ideële als 

primair beschouwd. Uiteindelijk zijn het twee verschillende wijzen waarop de politiek 

bestudeerd kan worden met een andere vraagstelling (wat en hoe of waarom) en een 

andere operationalisering (intrinsiek tegenover extrinsiek). 

 

Voorbij de dichotomie 

De dichotomie die hierboven beschreven is, bestaat enerzijds uit een exogene en 

materiële helft die de politiek aan de hand van causale verbanden wil verklaren en 

anderzijds uit een endogene en culturele helft die de constitutieve krachten achter 

het proces wil aantonen. Twee parallelle beschrijvingen van dezelfde realiteit waarbij 

men fundamenteel van mening verschilt over de essentie van het menselijk 

handelen. Het zal moeilijk zijn om studies te vinden die het daadwerkelijk zo zwart of 

wit stellen, maar de tendensen zijn wel aanwezig. Er zijn echter wel pogingen 

gedaan om de historiografische botsingen, theoretische misverstanden en de 

exogeen-endogeen tegenstelling te overkomen. Zo hebben Judith Goldstein en 

Robert Keohane begin jaren negentig geprobeerd om een ideeën theorie vanuit een 

rationalistisch perspectief op te zetten. Alexander Wendt en Jeffrey Checkel hebben 

beiden gepleit voor een postpositivistische ontologie in combinatie met een 

positivistische epistemologie. Tot slot heeft Amy Verdun geschreven over de 



Hoofdstuk 1  Theoretisch kader 
 

MA Thesis Internationale betrekkingen in historisch perspectief 24 

mogelijkheden om het neofunctionalisme, inclusief de culturele zijde ervan, met het 

intergouvernementalisme te combineren.  

 Twee auteurs in het bijzonder hebben getracht om de onvolkomenheden uit 

hun theoretische kamp te overkomen. De eerste, Andrew Moravcsik, probeert 

internationale politiek te verklaren door de binnenlandse politiek in de analyse te 

betrekken, wat hij een endogene verklaring noemt. Tegelijkertijd zoekt en vindt 

Moravcsik in zijn werk een bevestiging van de economische aard van internationale 

politiek en daarmee ook van de EU. De tweede auteur, Craig Parsons, probeert 

bewust een tegenwicht te bieden aan de realistische kijk van Moravcsik. De opzet 

van Parsons is om de causaliteit en institutionalisering van ideeën aan te tonen, om 

daarmee de dichotomie van causaal en constituerend te overbruggen.  

 

Moravcsik 

De studie van Moravcsik naar de totstandkoming van de EU is een poging om de 

aard van het proces te normaliseren. Dit betekent dat de EU niet meer als een sui 

generis fenomeen benaderd moet worden, maar als een voorbeeld van internationale 

samenwerking. Zijn benadering, het liberaal intergouvernementalisme (LI), heeft het 

volgende uitgangspunt: ‘In short, I argue that the tripartite explanation of integration – 

economic interest, relative power, credible commitments  - accounts for the form, 

substance and timing of major steps toward European integration.’61 Wanneer 

economische belangen samenvallen, gaat de Europese integratie vooruit. Het LI is 

niet één theorie, maar een raamwerk waarin meerdere theorieën samenkomen. Een 

gezamenlijk kenmerk van deze theorieën is hun rationalisme. ‘[…] it [LI, red.] 

assumes that states behave rationally, which means that the actions of states are 

assumed to be based on utilizing what are judged to be the most appropriate means 

of achieving their goals.’62

De eerste theorie die Moravcsik noemt is het liberalisme, waarmee hij toont 

hoe de nationale constructie van belangen landen leidt tot een bepaalde positie in 

internationale onderhandelingen. Deze belangen komen tot stand door internationale 

 Net als het traditionele intergouvernementalisme 

benadrukt Moravcsik de macht en voorkeuren van natiestaten, maar hij vult dit aan 

met andere theorieën.  

                                                
61 Moravcsik, The choice for Europe, 4 
62 Cini, ‘Integovernmentalism’, in: Cini (ed.), European Union politics, 110 
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economische verhoudingen. ‘Moravcsik shows how state goals can be shaped by 

domestic pressures and interactions which in turn are often conditioned by the 

constraints and opportunities that derive from economic interdependence.’63

 De tweede theorie is het al genoemde intergouvernementalisme. Dit gedeelte 

van het LI ‘draws on general theories of bargaining and negotiation to argue that 

relative power among states is shaped above all by asymmetrical interdependence, 

which dictates the relative value of agreement to different governments.’

 De 

onderliggende maatschappelijke factoren die om internationale samenwerking 

vragen, komen in de theorie van Moravcsik bloot te liggen. 

64

 Deze instituten komen aan bod in de derde theorie. In het LI zijn instituten 

opgezet om de efficiëntie van het onderhandelen tussen de staten te verbeteren. ‘To 

secure the substantive bargains they had made […] governments delegated and 

pooled sovereignty in international institutions for the express purpose of committing 

one another to cooperate.’

 Dit 

gedeelte van zijn aanpak richt zich op de nationale overheden en het strategisch 

onderhandelen op internationaal niveau. Waar de eerste theorie de pluraliteit van de 

natiestaten behandelt, zijn deze nu unitaire entiteiten. Staten zullen over 

internationale samenwerking onderhandelen wanneer het irrationeel is om dit niet te 

doen. Omdat staten allen voor het eigenbelang gaan, is er een relatieve kleine 

overlap van belangen en daarmee weinig onderhandelingsruimte. Integratie zal altijd 

vooruit gaan op de kleinste gemene deler, zonder significante inmenging van 

supranationale instituten. 

65

Vertaald naar de ontwikkeling van de EMU, komt Moravcsik met dit 

theoretisch raamwerk tot de volgende conclusies: ‘National preferences, I argue, 

were driven primarily by the enduring structural economic interests of strong- and 

 Deze opvatting vertoont grote overeenkomst met het 

rationeel institutionalisme. 

 Moravcsik distantieert zich van het neofunctionalisme dat technocratische 

factoren aandraagt, geopolitieke verklaringen met daaraan het trauma van de Frans-

Duitse oorlogen bevestigd, en idealistische verklaringen die een federaal Europa 

propageren. Deze theorieën brengen bijzaken naar voren die volgens hem de 

werkelijke essentie van het proces verdoezelen.  

                                                
63 Neill Nugent geciteerd in: Cini, ‘Integovernmentalism’, 110 
64 Moravcsik, The choice for Europe, 7 
65 Ibidem, 3-4 
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weak-currency countries under conditions of increased capital mobility and 

macroeconomic convergence. They were essentially unchanged by German 

reunification. […] Shifts in national strategies during the late 1980s reflected 

convergence in European macroeconomic policies, liberalization of trade and capital 

movements, dollar depreciation, a desire for macroeconomic loosening by major 

governments, particularly that of Germany, and a desire to reduce exchange-rate 

volatility if it could be achieved with little loss of competitiveness […]. The national 

position was, contrary to what most analysts have concluded, consistently supported 

by a decisive majority in peak business groups in both France and Germany.’66

De Maastricht onderhandelingen ‘witnessed a resurgence of the 

intergovernmental negotiating style that had dominated EC bargains before the SEA. 

Supranational and transnational entrepeneurship tended to be ineffective, redundant, 

even counterproductive […]. Only a handful of officials in the intergovernmental 

Council Secretariat or in monetary bodies were consistently involved. The outcomes 

of distributive conflict […] consistently reflected the preferences of Germany – the 

country with the tightest domestic win-set and the most to give up in the monetary 

negotiations.’

  

67

Als laatste concludeert Moravcsik dat de ‘choice of institutions reflect above 

all the need for credible commitments, in particular Germany’s desire to “lock in” a 

guarantee of low inflation by creating an autonomous ECB, by far the most 

contentious issue in the negotiations.’

 

68

De verklaring van de EMU door Moravcsik past in zijn algemene model 

gericht op de ontwikkeling van de EU. Hoewel hij toegeeft dat de motieven meer zijn 

verweven dan anders, zijn het de binnenlandse belangengroepen die vanwege 

internationale economische redenen een EMU wilden, was Duitsland de sterkste in 

de onderhandelingen tussen de grootste landen en fungeerden de instituten om het 

belangrijkste onderhandelpunt van Duitsland, een onafhankelijke ECB,  te 

garanderen. Het vernieuwende van het LI van Moravcsik is dat hij de ‘black box’ van 

de natiestaat opent. De nationale totstandkoming van de belangen wordt normaal 

gesproken in het intergouvernementalisme als gegeven beschouwd. Moravcsik zijn 

aanpak is dynamischer doordat het de pluraliteit van dit proces meeneemt. Deze 

 

                                                
66 Moravcsik, The choice for Europe, 381 
67 Ibidem, 386 
68 Ibid., The choice for Europe, 386 
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methode probeert de exogeen-endogeen tegenstelling te overbruggen om zo beter te 

kunnen verklaren hoe veranderingen in de internationale sfeer voortkomen uit een 

binnenlandse dynamiek. 

 

Parsons 

In zijn boek A certain idea of Europe tracht Craig Parsons de invloed van ideeën op 

de Europese integratie, met de focus op Frankrijk, aan te tonen. ‘I show that certain 

ideas about Europe have shaped the French pursuit of European institutions, and by 

extension European outcomes themselves. At each step forward in institution 

building, ideas have provided a measurable “constant cause” directing the process 

along. In addition, I connect this argument to “historical causes” of an institutionalist 

logic of path dependence, showing that these ideas have been progressively 

embedded to constitute the “interests” perceived by all French leaders (whatever 

their ideas).’69

Zijn stelling is tweeledig, omdat hij zowel de activerende als de beperkende 

rol van ideeën wil aantonen. Aan de ene kant probeert hij te bewijzen dat ideeën het 

cognitieve proces beïnvloeden (agency). Aan de andere kant biedt hij een 

institutionele verklaring: ‘[…] institutional deals are cognitive constructs that structure 

expectations, but they constrain subsequent action because those expectations are 

upheld by physical actors.’

  

70

Om de causaliteit van ideeën aan te tonen maakt Parsons een 

ongemakkelijke spagaat tussen enerzijds een persoonlijke voorkeur voor een 

constitutieve en postpositivistische ontologie en anderzijds een praktische keuze 

voor een causale en positivistische epistemologie. Hij meent dat, alleen wanneer we 

ons beperken tot de meest strikte, conservatieve en empirisch aantoonbare 

veronderstellingen, we de poort kunnen openen naar een bredere sociale 

benadering.

 Dit betekent dat de institutionalisering van ideeën ervoor 

heeft gezorgd dat het debat rondom Europa in Frankrijk een steeds grotere 

consensus kende en daarmee ook de handelingsruimte inperkte. 

71

                                                
69 Parsons, A certain idea of Europe, 6-7 
70 Ibidem, 18 
71 Ibid., 12 

 Anders gezegd, als de causaliteit van ideeën op een simpel niveau 

aangetoond kan worden, zodat critici het belang van ideeën moeten accepteren, zal 
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dit mogelijkheden creëren om de diepere werking van ideeën te demonstreren. Het 

doel is uiteindelijk om tot een herziening van de sociale wetenschappen te komen.  

 Zo ver gaat Parsons in zijn boek niet. Hij kent daarentegen ideeën alleen 

causaliteit toe daar waar ze het meest aantoonbaar zijn. Ideeën worden alleen in 

overweging genomen als ze volgens positivistische standaarden gedemonstreerd 

kunnen worden. De vraag is hoe deze ideeën waarneembaar zijn. ‘Crosscutting 

ideas have particularly clear effects because they offer the sharpest possible contrast 

to the expectations of objective-interest theories.’ Een idee is dus de factor die van 

een objectieve vaststelling van iemands belangen een subjectieve waarneming 

maakt. De vraag blijft in hoeverre een idee het handelen van deze persoon 

beïnvloedt. Het antwoord van Parsons is zijn belangrijkste toevoeging aan het 

ideeëndebat: ‘We could isolate ideas precisely if we found an extremely close 

comparison, contrasting actors in near-identical places in the objective world to 

highlight the purely ideational variations in their behavior.’72

 De kracht van Parsons studie is dat hij de mythe van culturele integratie 

ontzenuwt. Het culturele aspect is niet noodzakelijk een kwestie van consensus. 

Ideeën worden niet door iedereen gedeeld en kunnen op verschillende niveaus met 

elkaar in conflict zijn. Anders gezegd: ‘[…] ideas develop relational emergent 

properties of logical consistency or inconsistency which, in turn, condition the cultural 

context within which action takes place.’

 De vergelijking die men 

kan maken als twee mensen in een zo identiek mogelijke situatie een keuze maken, 

komt het meest in de buurt van een gesloten systeem zoals dat in de harde 

wetenschap bestaat. Hoewel het begrijpelijk is dat Parsons de critici de mond 

probeert te snoeren door juist positivistische methoden te hanteren, zijn de bezwaren 

evident, simpelweg omdat men in de politieke wetenschappen altijd met open 

systemen geconfronteerd wordt. De criteria voor gelijkenis tussen twee individuen, 

zoals sociale klasse, intellectuele achtergrond, leeftijd en politieke voorkeuren, geven 

hooguit een indicatie voor eventuele gelijkenis. Deze kenmerken zijn echter te zwak 

om te kunnen stellen dat ze identiek zijn. Er zijn te veel variabele factoren werkzaam 

waardoor het ‘hoeveel’ probleem blijft bestaan.  

73

                                                
72 Ibid., 12 
73 Gofas en Hay, ‘The ideas debate’, 33 

 Ideeën zijn niet alleen een structurele en 

constituerende kracht, maar (her)vormen ook actief nieuwe structuren, waarmee 

causaliteit aan ideeën wordt toegeschreven. Parsons zelf noemt dit de battle of 
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ideas: ‘ Many semi related ideas compose a culture, but on any given issue cultures 

often contain several competing ideas. Choosing one ideational tool from the kit to 

frame or set the agenda for group action thus often occasions major conflict. Such 

conflicts are particularly common in times of major political change, when previously 

framed ideas or set agendas are reopened. During these “epochal moments”, new 

problems can provoke the creation of new ideational tools.’74 Ideële conflicten 

worden op twee wijzen opgelost. Ten eerste door de macht van degene die de idee 

heeft of belichaamt. Ten tweede door de macht van de idee zelf. Dit is de mate van 

adequaatheid van een idee. ‘Given an even battle of ideas, certain ideas become 

institutionalized because they inherently lend themselves to institutionalization better 

than competitors, or because they “fit” better with elements of the environment.’75

 Parsons biedt, zijn inziens, een endogene verklaring. ‘In my argument, I allow 

that structural and institutional pressures may have given postwar European broad 

interests in developing international cooperation but assert that they did not dictate 

the shape or extent of that cooperation. Within this structural and institutional 

environment, leaders’ ideas led them to select in particular ways from several 

alternatives with very different institutional and distributional outcomes.’

  

76

 Deze overtuiging heeft Parsons tot de volgende conclusie, betreffende de rol 

van Frankrijk in de vorming van de EMU, geleid: ‘A combination of economic, 

geopolitical, and institutionally generated concerns pushed almost all French elites 

to see some further European monetary coordination as desirable in the late 1980s, 

but none led them to converge on a specific European strategy. […] Mitterrand and 

 Een groot 

verschil met intergouvernementele en neofunctionalistische theorieën is dat Parsons 

een niet-deterministisch beeld schetst. In het structurele, zowel politiek als 

economisch, en het institutionele kader kan de geschiedenis zich in verschillende 

richtingen voltrekken. Dit is kenmerkend voor de postpositivistische tendentie van 

Parsons om van de positivistische koppeling van causaliteit aan een absolute 

noodzaak los te komen. Wanneer hij stelt, ‘I bring agency, conflict, and politics back 

in’, is dit een tegenreactie op de overdeterministische insteek van onder andere 

Moravcsik en een pleidooi voor contingentie en agency in de vorm van leiderschap 

en nieuwe ideeën.  

                                                
74 Parsons, A certain idea of Europe, 8 
75 Ibidem, 19-20 
76 Ibid., 9 
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his onetime greatest rival, Giscard, connected French problems to the supranational 

solution of a single currency and an ECB.’77 Parsons legitimering voor de focus op 

Frankrijk is dat het land een voortrekkersrol heeft gehad. Zonder het eerste initiatief 

van Frankrijk was de EMU volgens hem niet tot stand gekomen. De steun uit de 

hoek van economen en het bedrijfsleven was matig of zelfs negatief in de loop van 

de jaren negentig. De Britten waren vanwege het supranationale karakter ervan niet 

enthousiast en Kohl had de Franse druk nodig als pressiemiddel om de 

binnenlandse tegenwerking te overwinnen. Het Franse debat stond daarmee gelijk 

aan het Europese debat. Dit debat werd uiteindelijk, door de inspanningen van 

vooral Mitterrand en de institutionalisering van zijn ideeën, beslist in het voordeel 

van het integratiemodel. ‘[…] the community ideas of Francois Mitterrand set France 

and Europe on the EMU path. Given autonomy by divided political coalitions, 

hesitant interest group demands, and an ignorant electorate new set of 

commitments. Those commitments then changed the context for French policy-

making. […] The resultant constraints may not have been inescapable, but they 

were the very real reasons that drove Balladur, Chirac, and Séguin to accept a 

Europe they had opposed.’78

Op de vraag waarom in de periode vooraf aan het Verdrag van Maastricht specifiek 

deze ideeën over de economie en Europa zijn geïnstitutionaliseerd geven Parsons 

en Moravcsik een verschillend antwoord. Beide auteurs menen dat de structurele 

theorieën overtuigende economische en (geo)politieke argumenten bieden, maar 

deze exogene benaderingen kunnen niet verklaren waarom binnen het structurele 

kader een bepaalde weg is ingeslagen. Zowel Parsons als Moravcsik proberen dit 

gat te dichten met een endogene aanpak die tegelijkertijd ook dynamisch is, wat een 

doorbraak in de exogeen-endogeen tegenstelling zou betekenen. Het is van belang 

om te noteren dat beide auteurs een andere voorstelling hebben van het begrip 

endogeen. Moravcsik doet dit door de wisselwerking van verschillende politieke 

sferen aan te tonen. Volgens hem is het van belang om deze ‘black box’ te openen 

en aan te tonen waarom de verschillende naties bepaalde belangen nastreven in de 

 Als laatste merkt Parsons op dat de ratio van Frankrijk 

om tot Europese integratie over te gaan, verschilt in de loop van de geschiedenis, 

waarmee hij het absolute karakter van rationele verklaringen relativeet. 

 

                                                
77 Ibid., 229 
78 Ibid., 230 
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internationale politiek. Parsons daarentegen gaat nog een stap verder in zijn opzet 

door de ‘black-box’ van het cognitieve proces bij individuen te openen. In hoofdstuk 2 

en 3 zal worden bekeken of beiden hierin slagen. 

 

Operationalisering 

Opvallend is dat zowel Moravcsik als Parsons stellen dat de val van de muur in 

1989 niet of nauwelijks heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de EMU. Deze 

gebeurtenis heeft volgens hen geen veranderingen in de uitgangsposities van zowel 

Frankrijk als Duitsland teweeggebracht.79 De degradatie van de geopolitieke factor 

is niet in lijn met de gangbare verklaring dat Duitsland en Frankrijk een economisch-

politieke ruil hebben gemaakt, namelijk Duitse eenwording voor EMU. Van 

Moravcsik was deze stelling wel te verwachten, gezien zijn economische 

perspectief. Bij Parsons is deze stelling minder makkelijk te plaatsen. Aangezien hij 

in zijn boek de invloed van 'een idee van Europa' als leidraad beargumenteert, zou 

men denken dat een gebeurtenis van deze omvang de ideologische motivatie achter 

de Europese integratie weer de kop laat opsteken. Het Duitse vraagstuk was 

immers weer ter sprake gekomen. Parsons meent echter: '[…] no significant French 

quid pro quo on unification was made in return for the EMU IGC. […] The EMU deal 

was struck on other terms.'80 Beide auteurs stellen terecht dat de 

onderhandelingsposities ongewijzigd bleven, maar trekken te snel hun conclusies. 

Zo meent Baun dat 'German unification and the end of cold war have considerably 

altered the dynamics of European integration.’81

 Wanneer men de argumentatie van Dyson en Featherstone volgt dan ziet men 

dat de aanloop naar de EMU in tweeën is gedeeld. In een eerste deel staat 

economie voorop, en in  tweede deel de geopolitiek als drijvende kracht. In de 

zoektocht naar wat nu de doorslaggevende factor in het ontstaan van de EMU was, 

is het daarom van belang om een moment voor de val van de muur en een moment 

erna te bestuderen. De gedetailleerde onderhandelingen begonnen pas eind 1990, 

maar men kan drie voorafgaande momenten aanwijzen die het proces in beweging 

 Dyson en Featherstone voegen 

hieraan toe dat de snelheid waarmee een overeenstemming was bereikt opmerkelijk 

is.  

                                                
79 Ibid., 216 en Moravcsik, The choice for Europe, 437-9 
80 Parsons, A certain idea of Europe, 216 
81 Baun, ‘The Maastricht treaty’,  624 
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hebben gezet. Deze waren in Hannover in juni 1988, in Madrid in juni 1989 en in 

december 1989 in Strasburg. In Hannover werd de eerste stap genomen om het 

EMS niet te willen hervormen, maar om over te gaan naar een transformatie richting 

de EMU. Een jaar later werd besloten dat er een IGC zou gaan plaatsvinden, zonder 

dat er een datum werd vastgesteld. Dit gebeurde wel in december van hetzelfde jaar 

in Straatsburg. 

 De kwestie van de achterliggende motivatie om tot de EMU over te gaan, is in 

het geval van Duitsland wellicht het meest moeilijk te ontrafelen. Het land had een 

sterke positie in het EMS en een hevige binnenlandse oppositie tegen de EMU. 

Daarnaast was de ideologische component in Duitsland, in ieder geval aan de 

oppervlakte ofwel retorisch, sterk verankerd in de politiek en samenleving. Verder 

bracht de val van de muur en het einde van de koude oorlog de geopolitieke kwestie 

weer naar boven. In een poging de theorieën van Parsons en Moravcsik te toetsen 

zal daarom de rol van Duitsland in Hannover en Strasburg nog eens onder de loep 

worden genomen, ervan uitgaande dat deze momenten beslissend zijn geweest in 

de ontwikkeling van de EMU. De bijeenkomst in Madrid zal terloops worden 

meegenomen, maar wordt hier minder van belang geacht, omdat het meer een 

bevestiging van eerdere beslissingen is, dan een koerswisseling. Bovendien is het 

belangrijk in deze toetsing dat er een moment voor en één na november 1989 

gekozen wordt. De bestudering van deze twee momenten zal niet alleen een nieuwe 

poging zijn om het vormingsproces van de EMU nog eens onder de loep te nemen, 

maar ook een toetsing van twee theoretische benaderingswijzen die de exogeen-

endogeen tegenstelling proberen te overkomen. Hieraan gekoppeld is de vraag naar 

de relatie tussen het materiële en het culture, ofwel de invloed van ideeën.  



Hoofdstuk 2 Hannover 

 

De eerste poging om een economische en monetaire unie in Europa van de grond te 

krijgen dateert van 1970. Het Werner Plan voorzag een volledige implementatie in 

het jaar 1980, maar het plan werd door ongunstige omstandigheden in de kiem 

gesmoord. Het unilateralisme van de lidstaten, gevoed door hoge inflatie en 

werkeloosheid, resulteerde in slecht leiderschap en groeiende diversiteit in de 

Europese politieke arena.82 De tijd leek niet rijp voor een EMU, maar het plan was 

nooit helemaal uit het oog verloren, getuige het Delors Rapport, dat het Werner Plan 

als aanzet gebruikte.83

In 1979 trad wel het Europees Monetair Systeem (EMS) in werking om de 

invloed van de Dollar op de Europese valuta te beperken. Ook in Duitsland ontstond 

er het besef dat er een vorm van samenwerking op monetair gebied noodzakelijk 

was. ‘The historic point of departure of that learning process was […] a […] deep-

seated structural change: the collapse of the Bretton Woods system, the dollar crisis 

and ensuing speculative currency flows. In this increasingly threatening international 

political economy German policy actors concluded that it was more costly for 

Germany to resort to unilateral monetary policies and much more attractive to pursue 

external monetary stability.’
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82 Desmond Dinan, Ever closer union. An introduction to European integration, (2005) 74 
83 Ibidem, 485 
84 Kenneth Dyson, Elusive union: The process of economic and monetary union in Europe, (1994) 91 

 Daarnaast was er onder de commissievoorzitter 

Jenkins de behoefte om na een periode van Eurosclerosis nieuwe brandstof te 

leveren om het Europese vuur weer aan te wakkeren. Economische en monetaire 

integratie was het nieuwe overkoepelende idee dat de neuzen weer dezelfde kant op 

zou krijgen. De combinatie van de internationale economische omstandigheden en 

het initiatief uit Brussel kreeg kracht doordat Duitsland, in de persoon van Schmidt, 

achter het plan ging staan. Om de Duitse concurrentiepositie te beschermen wilde de 

bondskanselier de oppositie van de Bundesbank trotseren. Dit leverde de 

Bundesbank een sterke onderhandelingspositie op, die het EMS zoveel mogelijk 

volgens het Modell Deutschland wilde vormgeven. Het EMS was uiteindelijk ‘[…] a 

limited, defensive mechanism to improve monetary stability: a ‘shock absorber’ 

mechanism to deal with external problems, specifically the US dollar and tailored 
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above all the German interests as the price of German policy commitment and 

leadership.’85

De EMU was een voortvloeisel uit het EMS, maar deze had ook een unieke 

dynamiek waardoor ze los ervan stond. De motieven om tot een monetaire unie over 

te gaan, resoneren voor een groot deel met de motieven en gevolgen van het EMS. 

Zonder de suggestie van een gedetermineerde lineaire ontwikkeling te wekken, 

komen beide ontwikkelingen voort uit een consensus van economische ideeën 

omtrent stabiliteit, lage inflatie en een steeds intensievere internationale economie. In 

de jaren zeventig wonnen de sound money ideeën aan kracht. Langzamerhand 

ontstond er een neoliberale consensus, gebaseerd op een wat meer gedegen en 

orthodoxe kijk op de relatie tussen de overheid en de markt in het algemeen, en 

specifiek op de connectie tussen inflatie en werkloosheid. De Keynesiaanse ideeën 

over de economie leken achterhaald. ‘Instead the neoliberal consensus posits that 

inflation creates uncertainty over future price levels, high nominal interest rates, and 

falling financial asset values, all of which dampen business and spending activity, 

thus producing low levels of economic growth. Growth, and therefore employment, 

can come about only if inflation and inflationary expectations are brought under strict 

control. The large implication is that price stability is most readily achieved if 

governments commit themselves not to intervene in the economy with expansionary 

policies but take a passive role in macroeconomic management instead, setting low 

money-supply growth targets and keeping exchange rate fixed.’

 

86

Dit neoliberale gedachtegoed uitte zich in monetaristisch beleid. Het 

wezenlijke verschil tussen het monetarisme en het Keynesiaanse model is de 

opvatting dat de markt op de lange termijn zichzelf stabiliseert. Onder Keynesiaans 

beleid ging men ervan uit dat de markt instabiel was waardoor overheidsingrijpen 

noodzakelijk was. De overheid zou zich nu passiever moeten opstellen om de 

kwantiteit van het geld te beperken. De veronderstelling was dat overheidsuitgaven, 

om de werkloosheid tegen te gaan, uiteindelijk een negatief effect hebben op de 

prijsstabiliteit, de economische groei en de werkgelegenheid. Deze visie werd 

versterkt door de verwachting dat werknemers en werkgevers door rationele 

overwegingen al rekening met inflatie zouden houden wanneer de overheidsuitgaven 

 

                                                
85 Ibidem, 111 
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zouden stijgen. De investeringen van de overheid zouden hierdoor hun doel 

mislopen.87

De verandering in het denken kwam voort uit de eerste oliecrisis, waarna 

bleek dat de Keynesiaanse maatregelen niet meer effectief waren. Er ontstond een 

ruimte voor nieuwe ideeën. ‘The crisis of the Keynesian model and of national 

corporatism opened up a policy window that was utilised by those actors politically 

committed to economic and trade liberalisation and ‘sound money’ solutions. EMU is 

the culmination of this neoliberal project for Europe.’

 

88 Niet alle landen gingen in 

eerste instantie overstag. Met name Mitterrand, die in 1981 aan de macht kwam, 

probeerde nog eens door hevige investeringen de economie aan te jagen. De 

gevolgen waren echter dat de Franse economie verslechterde en de Franc meerdere 

malen gedevalueerd moest worden. Uiteindelijk koos ook Mitterrand voor de meer 

conservatieve aanpak die internationaal steeds meer geaccepteerd en toegepast 

werd. De kracht van het monetarisme kwam voor een groot gedeelte voort uit het 

Modell Deutschland. Duitsland kende al langer een voorzichtig monetair beleid en er 

heerste een consensus dat dit model als het voorbeeld gold voor een anti-

inflationaire politiek.89

 

 Deze anti-inflationaire stroming in Duitsland wordt ook wel het 

ordo-liberalisme genoemd. 

Ordo-liberalisme 

De conservatieve economische benadering kreeg in Duitsland na de Tweede 

Wereldoorlog vorm onder het bewind van de Minister van Economische Zaken, 

Ludwig Erhard. Deze minister, die later ook nog drie jaar bondskanselier zou worden, 

was een functionalist wat Europese integratie betrof. Overtuigd van de baten van 

vrije marktwerking en een relatief lage overheidsbemoeienis, pleitte hij voor een 

Europa dat van onderaf werd opgebouwd. Het historisch bewustzijn heeft bij hem tot 

de conclusie geleid dat nationale soevereiniteit door economische krachten moet 

worden afgebouwd en Europese supranationale instituten zouden tot het 

tegenovergestelde effect, namelijk een Europese superstaat, leiden. Zijn 

nalatenschap voor de EMU discussie kwam hierom op het volgende neer: ‘[…] first, 

                                                
87 Ibidem, 146 
88 Lloy Wylie, ‘EMU: A neoliberal construction’, in Amy Verdun (ed.), The Euro. European integration 
theory and Economic and Monetary Union (2002) 88 
89 McNamara, The currency of ideas, 152-8 
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that European integration must avoid setting unrealistic goals that were not grounded 

in the disciplines of the market; secondly, that sound economic principles must not be 

sacrificed for the sake of tactical European considerations; and, thirdly, that 

European integration must not jeopardize domestic economic stability.’90

 Het ordo-liberalistische machtsblok was een kracht waar rekening mee 

gehouden moest worden in Duitsland. De Bundesbank had een zeer sterke 

autonome positie en had de wettelijk vastgelegde taak om de Duitse munt stabiel te 

houden en inflatie tegen te gaan. Via het Ministerie van Financiën waren de krachten 

ook in Bonn zelf werkzaam en daarbovenop was de opinie van de bevolking 

beïnvloedbaar via de media. Het effect van deze sterke traditie werd voelbaar voor 

bondskanselier Schmidt, de eerste Duitse politicus die van economische en 

monetaire integratie weer werk wilde maken. Hoewel Brandt zich ook hiervoor 

inzette, was het voor hem vooral een pragmatische keuze als compensatie voor zijn 

Ostpolitik.

 De ordo-

liberalisme coalitie benadrukte stabiliteit, zowel intern als in Europa en bestond uit 

voornamelijk de Bundesbank, het Ministerie van Financiën, enkele belangrijke media 

zoals de Frankfurter Allgemeine Zeitung en werd breed gedragen in de academische 

wereld. Deze terughoudende attitude zorgde voor botsingen met Frankrijk, dat wel 

supranationale structuren in Europa nastreefde en wat minder voorzichtig met 

overheidsuitgaven was, over de te volgen weg naar Europese integratie. 

91

                                                
90 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 275 
91 Ibidem, 304 

 Schmidt daarentegen zag in de EMU een mogelijkheid om het Modell 

Deutschland naar buiten uit te dragen. Het was een kans om zichzelf te profileren en 

zijn expertise ten toon te spreiden. Daarnaast was Schmidt, in tegenstelling tot de 

pragmatische Erhard, overtuigd van het Europese project. Opvallend was zijn 

strategische keuze om de Bundesbank buitenspel te zetten en daarmee, paradoxaal, 

het economische deel van het Modell Deutschland buiten beschouwing te laten. 

Uiteindelijk heeft Schmidt de botsing met de ordo-liberale coalitie gemeden en zo kon 

de Bundesbank alsnog grote invloed uitoefenen op de vorming van het EMS. Naast 

het EMS was de nalatenschap van Schmidt ‘to bind in the Bundesbank to assume a 

measure of responsibility for European monetary integration. Management of the 

EMS served to reshape the EC Monetary Committee and the Committee of EC 

Central Bank Governors as institutional venues for the consideration of European 

economic and monetary integration. However reluctantly this responsibility was 
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exercised, Bundesbank officials were drawn into reflecting in these fora on how the 

EMS might be made to operate more effectively. In short, a new dynamic of policy 

negotiation and learning has been unleashed.’92

Voor Kohl was Europese eenwording allesbehalve functioneel. Het beeld van Kohl 

als kleinzoon van Adenauer komt voort uit de door beiden gedeelde idealistische 

overtuiging dat Europa voor Duitsland de enige weg vooruit is. Zo weet de 

toenmalige Amerikaanse ambassadeur, Robert Kimmit, zich te herinneren: ‘Europe’s 

history of war played an important role in the reasons for the single currency. […] I 

recall how Chancellor Kohl took me in his garden at the back of his house saying, 

with emotion in his voice, how the blood of French and German soldiers has been 

spilled on all the land around.’

 De introductie van het EMS heeft er 

uiteindelijk voor gezorgd dat de medewerkers van de Bundesbank en het Ministerie 

van Financiën, door samen te werken met andere landen, gedwongen werden om 

progressief en internationaal hun beleid te formuleren. Het was een begin om de 

ordo-liberale coalitie uit de tent te lokken, overigens zonder dat deze de focus op 

stabiliteit verloren liet gaan. 

 

Westbinding 

93 Kohl was vastbesloten om Europa verder te brengen 

naar een constructie waarin de volgende generaties verbonden zijn zodat een 

toekomstig bloedig conflict uitgesloten zou zijn. Als overtuigd Europeaan verklaarde 

hij kort na zijn verkiezingsoverwinning tegenover Mitterrand: ‘If we do not make a 

decisive advance in Europe in this decade, we shall have missed the oppurtunity of 

our generation.’94 Zonder een helder omlijnd plan te hebben, had Kohl wel het idee 

dat Europa zich verder richting een politieke unie zou moeten ontwikkelen. De 

Europese identiteit van de Duitse staat zorgde ervoor dat het land geen unilaterale 

weg wilde volgen en in de persoon van Kohl uitte dit zich in een ‘overarching belief 

that European peace could be guarenteed through integration, his government found 

a long-term interest in relinquishing the unilateral power in the determination of 

interest rates.’95

                                                
92 Ibid., 305 
93 David Marsh, The Euro. The politics of the new global currency, (2009) 103 
94 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 257 
95 William M. Chandler, ‘German influence in shaping EMU, in: Verdun, The Euro, 213 

 Het politieke kader waarbinnen het latere denkwerk over de EMU 

zou plaatsvinden, wordt door Dyson en Featherstone geëxpliciteerd aan de hand van 
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de toespraak van Kohl in april 1988 op een CDU congres: ‘Kohl’s sense of the 

[German responsibility for Europe, red.] was supported by an historical narrative 

which rejected past notions of a German ‘special way’ (Sonderweg) as the route to 

isolation and, in the end, disaster. German responsibility for Europe was legitimated 

by reference to the requirements imposed by the preamble to the German Basic Law 

– ‘to serve peace in the world as an equal member of a united Europe’ – and by the 

Paris Treaties of 1955 […] – which spoke of a ‘reunified Germany’ that ‘is integrated 

in the European community’. Adenauer’s message was recalled by Kohl: ‘Our goal is 

a free and united Germany in a free and united Europe’. In the pursuit of this goal 

Kohl referred to the Franco-German relationship as the ‘core community’ 

(Kerngemeinschaft), the ‘driving force’ of European unification. France and Germany 

shared a ‘special European responsibility’.96

 Kohl behoorde zelf tot de coalitie die de politiek van Duitsland in een breder 

historisch en politiek kader zag. De sociale markteconomie die door Erhard 

vormgegeven was, mocht niet als rem fungeren op datgene waar hij zelf de nadruk 

op wilde leggen, het Europese integratieproces. Zijn positie als Bondskanselier 

dwong hem echter om tussen deze coalitie en de meer pragmatische ordo-

liberalistische coalitie te manoeuvreren. De daadwerkelijke politiek van Kohl was om 

deze reden tot aan de hereniging van Duitsland meer pragmatisch en werd 

gekenmerkt door een lossere stijl dan zijn overtuigingen in eerste instantie zouden 

doen verwachten. Hij was zeer duidelijk in zijn algemene visie, namelijk binding in het 

Westen op de cruciale strategische veiligheidsvraagstukken, zonder dat dit zich 

vertaalde in een specifieke strategie rondom Europese integratie. Deze losse stijl 

werd versterkt door andere elementen uit het leiderschap van Kohl. Binnen zijn 

coalitie moest de bondskanselier de FDP en de CSU op afstand houden om de CDU 

en zichzelf als bovenliggende partij te behouden. Door zich te verplichten tegenover 

sterke politieke figuren als Genscher, Stoltenberg en Waigel, creëerde hij ruimte om 

in te laveren. Ook in de buitenlandse politiek paste hij dit principe toe. Door zich te 

verplichten tegenover Stoltenberg en de Bundesbank, beiden representanten van de 

ordo-liberalistische stroming, kon hij Mitterrand en Delors op afstand houden. Zijn 

openheid en tactisch spel van het vertragen en uitstellen van concrete afspraken had 
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ook te maken met het feit dat Kohl niet voldoende kennis had van de technische 

aspecten van de EMU kwestie, welke hij dan ook graag overliet aan de experts.97

 De relatie tussen Mitterrand en Kohl was bijna vanzelfsprekend van groot 

belang in de vorming van de EMU. De eerstgenoemde toonde aan het begin van zijn 

eerste ambtstermijn al een opmerkelijk juist inzicht. In 1981 voorspelde Mitterrand al 

dat Duitsland in de nabije toekomst herenigd zou worden. Dit deed hij in eerste 

instantie tegenover Schmidt en herhaalde het een jaar later nog eens tegen Kohl.

 

98 

Vanuit de gedachte dat de machtspositie van Frankrijk in de loop der jaren tanende 

zou zijn, was Mitterrand zoekende naar een manier om de macht van Duitsland in te 

perken. De veranderingen in het Oostblok door toedoen van Gorbatsjov versterkten 

dit gevoel. In januari 1987 waarschuwde de Franse ambassadeur Mitterrand voor 

pogingen vanuit de Sovjet-Unie om de westelijke oriëntering van Duitsland om te 

buigen naar een meer neutrale rol. Waarop de reactie van Mitterrand luidde: ‘Unless 

we make progress in the construction of Europe, we will not escape bargaining over 

Germany between East and West.’99 Ook Kohl wilde haast maken met Europese 

samenwerking om de binnenlandse roep naar neutraliteit de kop in te drukken. Aan 

het begin van het decennium was bij Mitterrand al het besef gegroeid dat vooruitgang 

op het gebied van monetaire integratie mogelijk zou zijn wanneer Duitse hereniging 

op de agenda zou komen te staan. Dit was de reden dat Mitterrand Kohl steunde in 

1983 in een NAVO-kwestie, een terrein waar Frankrijk zich normaal gesproken verre 

van hield, om de Duitse binnenlandse oppositie tegen te werken. Mitterrand stak bij 

deze gelegenheid zijn nek uit en creëerde hiermee een positieve houding in Bonn, 

wat zich later in monetaire zaken vertaalde. Dit was in wezen de eerste aanzet 

waarin het idee van een ruil van monetaire kwesties tegen veiligheidskwesties 

zichtbaar werd.100

Vrijheid van kapitaal 

 

 

In de tweede helft van de jaren tachtig zorgde het EMS voor een grote mate van 

stabiliteit in Europa. De achterliggende neoliberale consensus had een positief effect 

op de reële economie, wat een groeiend besef van het succes van het EMS 
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teweegbracht. De wereld buiten Europa stond echter niet stil en de kapitaalstromen 

namen toe in snelheid en kwantiteit. Ook binnen Europa was er sprake van een golf 

van liberalisering. De druk op de afzonderlijke lidstaten werd opgevoerd. Destijds had 

de theorie van Mundell, aangaande de vrijheid van kapitaal en monetair beleid, grote 

invloed. Deze luidde dat beleidsmakers altijd maar twee van drie opties tegelijkertijd 

kunnen kiezen: vrije kapitaalbewegingen, een vaste wisselkoers, en een autonoom 

monetair beleid.101 In het EMS hadden de lidstaten een zeer beperkte autonomie op 

monetair gebied, maar de gedachte was dat door een steeds intensievere 

kapitaalmarkt deze autonomie volledig moest verdwijnen. Alleen dan zou de vrijheid 

van kapitaal de wisselkoersen niet in gevaar brengen. Een tweede belangrijke 

theoretische impuls kwam van de Italiaan Thomas Padoa-Schioppa. Het 

belangrijkste element uit zijn rapport was ‘[…] its insistence on a fundamental 

contradiction between the retention of independent monetary policies, on the one 

hand, and retention of stable exchange rates in the new framework of capital 

mobility, on the other.’102 In de Europese Akte van 1986 werd besloten om tot een 

interne markt over te gaan waarin goederen, personen, diensten en kapitaal vrij 

waren. Padoa-Schioppa toonde aan dat de interne markt niet samen kon gaan met 

verschillend beleid in onafhankelijke lidstaten. Deze visie vond weerklank in de 

stelling van de Europese Commissie die mededeelde ‘that the benefits of a single, 

integrated market for goods, labor and services cannot be realized without a single 

currency.’103

 De interne markt was echter nog niet gerealiseerd in 1988 en de 

daadwerkelijke complete liberalisering van het kapitaalverkeer moest nog worden 

doorgevoerd. Deze knoop werd in Evian in juni 1988 doorgehakt. Verschillende 

factoren hebben in de aanloop naar deze top bijgedragen aan deze uitkomst. Begin 

1987 was er een ERM crisis, waardoor Frankrijk tot de conclusie kwam dat het EMS 

sterker gemaakt moest worden om speculatieve druk tegen te gaan. Praktisch gezien 

betekende dit dat de Bundesbank zich meer flexibel zou moeten opstellen.

 

104
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102 Dyson, Elusive union, 118 
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 Er 

moest een compromis gevonden worden. Sinds het begin van de jaren tachtig heeft 

de Bundesbank verkondigd dat verdere versterking van het EMS alleen mogelijk was 

als vrijheid van kapitaal werd gerealiseerd. Het economische beleid van de 
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verschillende lidstaten zou dan aan de markt afgemeten worden, wat voor de 

Fransen een verdere ondermijning van hun autonomie zou betekenen.105 Jacques 

Delors speelde handig in op deze wens van de Bundesbank, gebruik makend van 

een ondertussen meer flexibele Franse attitude ten aanzien van deregulering onder 

de regering van Jacques Chirac. Liberalisering van kapitaal op Europees niveau 

diende als katalysator om de tegenstanders van de EMU een lossere houding aan te 

laten nemen.106 Het voorstel van Delors was tekenend voor de nieuwe rol van de 

Commissie na de Europese Akte. De actieve houding van de Commissie zorgde voor 

een ‘transformation of Council bargaining relations, away from a ‘lowest-common-

denominator’ style, with governments defending their autonomy to pursue domestic 

interests, to a more supranational style.’107 Deze ontwikkeling zou na Hannover in het 

Delors Comité nog sterker naar voren komen, maar hier zijn al de eerste tekenen 

zichtbaar van een actieve houding van de Commissie die de ervoor zorgde dat de 

belangrijkste spelers hun belangen zouden herformuleren in EMU termen.108

 Na de, in Franse ogen niet ver genoeg gaande, Basel-Nijborg akkoorden, 

werd het gevoel van urgentie in Frankrijk groter om Duitsland richting EMU te 

bewegen. Hoewel EMU officieel niet op de agenda stond, was de Bundesbank zich 

bewust van de graduele strategie aan Franse zijde om dit te bereiken via 

onderhandelingen over het EMS. De Bundesbank hield de poot stijf in de 

onderhandelingen met het doel de eigen autonomie te bewaken. De Europa-

specialiste en adviseur van Mitterrand, Elisabeth Guigou, liet haar leidinggevende 

weten dat de viering van het Elysée Verdrag in januari 1988, een goede gelegenheid 

was om samen met Kohl actie te ondernemen en de Bundesbank onder druk te 

zetten. Karl Otto-Pöhl, de president van de Bundesbank, moest via hogere regionen 

gedwongen worden zich meer flexibel op te stellen. In een gesprek met Duitse 

afgevaardigden over samenwerking op het gebied van defensie, stelde de Franse 

onderhandelaar Jacques Attali, de macht van de Franse atoombom gelijk aan de 

macht van de D-Mark. Na enige verbazing gevolgd door het besef welk belang de 

Fransen aan een oplossing voor de asymmetrische verhouding in het EMS hechten, 

ging de Duitse afvaardiging akkoord om naast een defensietop ook een economische 
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en financiële top te houden.109

 Gepaard met deze top begin 1988 ging het Balladur memorandum. De 

Franse minister van Economie en Financiën stelde dat een zone met één muntsoort 

het logische gevolg zou zijn van de eerder afgesproken eenwording van de Europese 

markt. Hiermee kwam de kwestie van een Europese Centrale Bank op de agenda. 

Opmerkelijk was het hieropvolgend initiatief van de Duitse minister van Buitenlandse 

Zaken, Hans-Dietrich Genscher, die al langere tijd op een mogelijkheid wachtte om 

de EMU naar voren te schuiven. Hij en Kohl waren beiden overtuigde Europeanen, 

maar streden om de leiderschapsrol op dit gebied, met name tijdens het zojuist 

begonnen voorzitterschap van Duitsland in Europa. Genscher zag zijn kans schoon 

om Stoltenberg, Tietmeyer en Pöhl aan te vechten. Naar zijn mening misten de ordo-

liberale aanhangers de belangrijkere politieke dimensie van de EMU en hij zou 

daarom het initiatief in handen nemen. Het moment was volgens Genscher 

aangebroken door de politieke dynamiek na de Europese Akte, de toen al aanwezige 

voortekenen van radicale veranderingen in Oost-West betrekkingen en de 

veranderingen in de Duitse binnenlandse politieke verhoudingen waarbij Stoltenberg 

in diskrediet geraakte.

 De Bundesbank was niet te spreken over deze 

hinderlaag en Pöhl kon uiteindelijk bedingen dat de top alleen een consultatief 

karakter zou hebben. 

110 De strategie van Genscher was om de Bundesbank in het 

proces te betrekken door de voorwaarden voor een EMU van deze over te nemen in 

zijn eigen memorandum. Kort daarna, in maart 1988, reageerde Stoltenberg hier fel 

op. De tijd was, zijns inziens, nog niet rijp voor een EMU, omdat volgens de toen 

dominante coronation theory een economische en monetaire unie door een politieke 

unie voorafgegaan moet worden. Verwant aan deze theorie was de vooral in 

Duitsland heersende economische benadering, welke tegenovergesteld aan de 

monetaristische is. Deze benadering herhaalde het standpunt van het Werner 

Rapport dat eerst economische integratie voltooid moest worden voordat progressie 

op het gebied van monetaire integratie geboekt kon worden. Enige flexibiliteit werd 

begin 1988 wel zichtbaar bij Stoltenberg: ‘The creation of an economic and monetary 

union […] must be founded above all on a far-reaching political and institutional 

reorganisation of the Community towards a more comprehensive union.’111
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 Kohl stond inhoudelijk dichter bij Genscher. In augustus 1986 gaf Kohl al aan 

dat hij bereid was offers te maken wat de EMU betrof. Monetaire integratie werd door 

Kohl rond die tijd al binnen het grotere kader van de veranderingen in het Oostblok 

en de eventuele implicaties ervan voor Duitsland gezien.112

Hannover 

 In het conflict tussen 

Genscher en Stoltenberg koos Kohl echter de kant van de laatste om zo meer tijd te 

winnen. Pas na verloop van tijd kwam Kohl dichter bij de positie van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken, wat betekende dat hij ook de voortrekkersrol zou 

overnemen. 

  

De reactie van Stoltenberg was negatief over de overgang naar een EMU, maar 

bevatte een kleine opening voor onderhandelingen. ‘[…] what was novel was that 

Stoltenberg took up the issue of exchange controls which had been raised in the 

Amato paper and indicated that a deal could be done.’113 Liberalisering van kapitaal 

was voor de Duitse regering de basis waarop hervorming richting EMU kon berusten. 

Deze ruil werd beklonken in Evian op 13 juni 1988. Hier werd besloten dat Frankrijk 

de restricties op kapitaalvrijheid zou loslaten, waarna Kohl toezegde om twee weken 

later, in Hannover, de EMU op de onderhandelingstafel te laten komen. Dit gaf 

tegelijkertijd Kohl de kans om zijn persoonlijk leiderschap te etaleren en een 

geslaagd voorzitterschap van Duitsland af te sluiten. Kohl liet dan ook niet na om het 

belang van deze top te benadrukken: ‘This meeting was the first in long time at which 

we were able to concentrate on really important political matters. […] We all agreed 

that Europe is back again, that it can look to the future, that we can turn the process 

toward European unity into an irreversible process. We have entered on a straight 

road leading toward an internal market by 1992.’114

The European Council recalls that, in adopting the Single Act, the Member 

States confirmed the objective of progressive realization of Economic and 

Monetary Union. They therefore decided to examine at the European Council 

 

 De conclusie van de raad aangaande Economische en Monetaire Unie luidde 

als volgt:  

 

                                                
112 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 334 
113 Dyson, Elusive union, 128 
114 ‘European panel to plan for a monetary union’, The New York Times, 29 Juni 1988 
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meeting in Madrid in June 1989 the means of achieving this Union. To that end 

they decided to entrust to a Committee the task of studying and proposing 

concrete stages leading towards this Union. The Committee will be chaired by 

Mr Jacques Delors, President of the European Commission. The Heads of 

State and Government agreed to invite the President or Governor of their 

Central Banks to take part in a personal capacity in the proceedings of the 

Committee, which will also include one other member of the Commission and 

three personalities designated by common agreement by the Heads of State or 

Government.115

Hoewel een Europese Centrale Bank (ECB) nog niet officieel aan de orde was, 

bleek uit de samenstelling van het te nog te vormen Delors Comité, dat het wel 

degelijk op de agenda stond. Kohl sprak voorzichtig over een ECB: ‘Here we will talk 

about long-term prospects, not steps to be taken today or tomorrow. A central bank 

is only possible at the end of a long road.’

  

 

116 Deze uitspraak is typerend voor Kohl 

die weinig inzicht in zijn specifieke agenda gaf. Enerzijds gaf hij een duidelijke 

impuls richting EMU en een ECB en anderzijds liet hij zich niet vangen in specifieke 

afspraken om zowel de buitenlandse als de binnenlandse druk te neutraliseren. Zijn 

belangrijkste strategische middel hierbij was het open houden van een tijdsschema. 

Daarnaast was de belangrijkste strategische zet van Kohl het inbinden van de 

Bundesbank. In de periode tussen het Genscher memorandum en Hannover, voelde 

Kohl meer voor de strategie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pöhl moest 

verantwoordelijkheid krijgen om hem mee te slepen in het proces richting EMU. In 

het geheim sprak Kohl over een nieuw comité waarin de voorzitters van de centrale 

banken de mogelijke wijzen zouden bespreken waarop een EMU zou kunnen 

worden gevormd. De vraag of een EMU er zou moeten komen was door de politiek 

al beantwoord. Kohl nam met dit initiatief niet alleen de voortrekkersrol van 

Genscher over, maar hij neutraliseerde hiermee de Bundesbank, gaf het EMU 

project geloofwaardigheid door het inbrengen van technische experts en hield 

sceptici uit het binnenland en buitenland op afstand.117

                                                
115 ‘European Council, Presidency Conclusions’, Hanover, 27-8 Juni 1988 
116 ‘Europe weighs central bank idea’, The New York Times, 28 Juni 1988 
117 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 337 
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 Pöhl zelf bracht kort voor Hannover zijn standpunt nog eens naar voren. Naar 

zijn mening was een ECB niet noodzakelijk. ‘Die Schaffung einer Währungsunion 

setzt nicht unbedingt ein europäisches Notenbanksystem voraus. Man könnte sich 

auch eine erfolgreiche währungspolitische Zusammenarbeit vorstellen, wenn 

gleichzeitig auch auf anderen Gebieten der Politik ein hohes Mass an Konvergenz 

erzielt wird.’118 Na de bijeenkomst in Evian accepteerde Pöhl het idee van een ECB 

als lange termijn doel, mits er aan strikte voorwaarden zou worden voldaan.119 De 

waarden die in het Werner Rapport destijds werden genoemd, golden zijn inziens 

nog steeds. Met andere woorden, een EMU met een Europese Centrale Bank was 

volgens Pöhl alleen mogelijk op Duitse voorwaarden. Wanneer men de sceptische 

houding van Pöhl in ogenschouw neemt, dan is het niet verrassend dat hij niet te 

spreken was over de uitkomst van Hannover. Hij was met name teleurgesteld in 

Thatcher, die naar zijn mening had moeten zien aankomen dat de aanstelling van 

Delors als voorzitter van het comité een politieke dimensie aan de EMU zou 

toevoegen. Na afloop besefte Pöhl maar al te goed dat hij in een hoek gedreven was: 

‘I was worried as President of the Bundesbank about the conflict of interest that 

would arise in being part of proposals that effectively would lead to the abolition of 

the D-Mark and the monetary policy powers of the Bundesbank […] I was not happy 

with the make-up of the committee, which I believed contradicted what had been 

agreed with the Government.’120

 

 Zijn vrees was, zo zou later blijken, terecht. Het 

Delors Rapport dat door het comité naar buiten werd gebracht, bleek de volgende 

grote stap richting EMU te zijn.   

Conclusie 

We zien een zeer gevarieerd beeld in de lange aanloop naar Hannover dat tot het 

aanstellen van het Delors Comité heeft geleid. Er zijn verschillende materiële 

verklaringen, economisch en politiek, die op het besluitvormingsproces hebben 

ingewerkt. Dit heeft geleid tot discursieve filters die in meerdere abstractieniveaus 

zijn onder te brengen. Zo is er op het macroniveau het neoliberale gedachtegoed 

over de werking tussen markt en staat wat zichtbaar wordt; een nieuwe kijk op de 

                                                
118 Karl Otto Pöhl, ‚Die Vision eines Europäischen Währunsraumes’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28 
mei 1988 
119 ‘Concept of a central bank gains support in Europe’, The New York Times, 13 juni 1988 
120 Marsh, The Euro, 119 
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verhouding tussen de publieke en private sector nadat het Keynesiaanse systeem 

achterhaald leek. In dit niveau is het moeilijk om concreet aan te wijzen wie voor 

verspreiding van deze ideeën heeft gezorgd. Hiervoor was het nog te algemeen en 

wijdverspreid. Dit gold niet voor het tweede niveau, waarbij ideeën concreter gericht 

zijn op interne en externe territoriale concepties van Europa. De concurrentiepositie 

van Europa, vooral met betrekking op de Dollar, werd voornamelijk door Frankrijk en 

de Commissie aangehaald. Daarnaast speelde het veiligheidsvraagstuk een grote 

rol. Met name Kohl en Genscher, als overtuigde Europeanen, hadden sinds het 

begin van de jaren tachtig al de intentie om Europa verder te brengen. EMU zou 

uiteindelijk het vehikel worden om aan deze wens uiting te geven. Ook Mitterrand 

was zich in een zeer vroeg stadium bewust van veranderende machtsverhoudingen 

en de implicaties daarvan. Op microniveau waren de ideeën werkzaam aangaande 

oorzaak-gevolg relaties in de economie. De sound money ideeën, focus op lage 

inflatie en prijsstabiliteit, werden voornamelijk door de ordo-liberale coalitie in 

Duitsland verkondigd. Over de Duitse grenzen heen waren het Verenigd Koninkrijk 

en Nederland medestanders van dit behoudende beleid. Daarnaast groeide het 

besef dat maatregelen genomen moesten worden om de effecten van de steeds 

intensievere kapitaalbewegingen te beheersen.121

 De aanloop naar Hannover en daarmee de EMU was niet te wijden aan ofwel 

het neoliberale gedachtegoed of de veiligheids- en machtspolitieke overwegingen. 

EMU paste in beide dimensies als het juiste antwoord op nieuwe omstandigheden in 

de internationale economie en politiek. De geopolitieke factor lijkt in Hannover 

ondergesneeuwd door de nadruk op economische en monetaire kwesties als de 

vrijheid van kapitaal en asymmetrische verhoudingen in het EMS. Er werd weinig 

melding gemaakt van de grotere politieke betekenis van een EMU in de officiële 

stukken die door de verschillende partijen naar buiten zijn gebracht. Hooguit een 

enkele positief bedoelde opmerking dat de trein van Europese integratie weer op 

snelheid is.

 

122

                                                
121 Andreas Gofas, ‘Structure, agency and intersubjectivity: Re-capturing the EMU policy process in a 
constructivist realist framework’, 

 Het bredere politieke aspect komt bij Hannover pas naar voren 

wanneer men de jaren ervoor in beschouwing neemt. De Europese politiek was voor 

enkele hoofdrolspelers als Kohl, Mitterrand, Genscher en Delors wel degelijk meer 

http://aei.pitt.edu/725/01/C2W3_Gofas.pdf (2002) 13-15 
122 ‘European panel to plan for a monetary union’, The New York Times, 29 juni 1988  

http://aei.pitt.edu/725/01/C2W3_Gofas.pdf�


Hoofdstuk 2  Hannover 
 

MA Thesis Internationale betrekkingen in historisch perspectief 47 

dan een functioneel proces voor economische doeleinden. De twee discursieve 

kaders overlapten elkaar en vonden in de EMU een gezamenlijke weg vooruit. 

  

Dit beeld is maar gedeeltelijk terug te vinden bij Moravcsik en Parsons. Beide 

auteurs noemen Hannover wel als een belangrijk moment in het proces, maar duiden 

het belang ervan niet. Het moment bevestigt voor hen de ruil tussen de vrijheid van 

kapitaal en de EMU. In hun weergave is de origine van de EMU puur economisch. 

Het bredere politieke aspect wordt niet meegenomen in de verklaring, mede doordat 

het geopolitieke aspect wordt gelijk gesteld aan het moment dat de muur viel. 

Daarnaast zien we dat in de vorming van belangen de scheiding tussen objectieve 

belangen en ideeën in stand wordt gehouden, wat een waardering van de idealen 

van Mitterrand, Kohl en Delors in de weg staat. 

 Volgens Moravcsik zouden we moeten kunnen waarnemen dat nationale 

voorkeuren door binnenlandse druk gevormd zijn, dat de onderhandelingen een 

intergouvernementele stijl hadden en dat de instituten als middel dienden om efficiënt 

de belangen van de natiestaten de behartigen. Zijn eerste vooronderstelling is dat 

belangengroepen, die verantwoordelijk zijn voor de stellingname van de nationale 

overheden, beïnvloed zijn door internationale economische omstandigheden. De 

focus op de economische zijde van de EMU in Hannover lijkt in eerste instantie 

terecht wanneer men de uitlatingen van de verschillende hoofdrolspelers betracht. 

De economische redenen voerden de boventoon. Echter, zoals hierboven vermeld, 

de geopolitieke overtuigingen en strategische overwegingen over een ander Europa 

in de toekomst speelden onderhuids mee. Daarnaast is het maar de vraag of de 

aanzet om over een monetaire unie na te denken vanuit de belangengroepen komt. 

Moravcsik toont aan dat het Duitse en het Franse bedrijfsleven redelijk positief ten 

opzichte van een EMU stonden, maar dit beeld wordt tegengesproken door 

McNamara, Sandholtz en Dyson en Featherstone.123 Bovendien: ‘[…] assuming that 

preferences are formed bottom-up might be appropriate for the analysis of some 

issues […], but seems rather inadequate for the analysis of an issue like monetary 

policy. This policy is, after all, quite complex and its distributional effects on domestic 

groups are so diffuse, that it is hard to imagine any social group demanding it.’124

                                                
123 F.A.W.J. van Esch, ‘Why states want EMU: Developing a theory on national preferences’, in: Verdun 
(ed.), The Euro, 62; Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 772 
124 Van Esch, ‘Why states want EMU’, 62 
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Vanwege de complexiteit van de materie betreffende de EMU, kan men stellen dat 

het eerder een elitair proces is geweest.  

Het intergouvernementele deel, de tweede theorie van Moravcsik, kan 

bevestigd worden. De bijeenkomst in Evian kort voor Hannover, waar de ruil tussen 

de vrijheid van kapitaal en een top over de EMU werd gemaakt, was een voorbeeld 

van interstatelijk onderhandelen zoals Moravcsik het beschrijft. Daarbij moet wel 

worden opgemerkt dat Delors hier een sturende rol in had en dat de vrijheid van 

kapitaal een spillover effect is van de Europese Akte. Het supranationale element 

heeft ook bij de belangrijkste beslissingen een grote rol gespeeld. Hiermee wordt ook 

de rationele voorstelling van de Europese instituten door Moravcsik gedeeltelijk 

onderuit gehaald.  

Het verhaal van Moravcsik wordt maar gedeeltelijk bevestigd, maar de vraag 

is of hij met deze verklaring de endogeen-exogeen tegenstelling doorbreekt. Hij 

probeert een endogene theorie te ontwikkelen door de nationale vormingsprocessen 

van onderhandelingsposities in zijn bestudering van de internationale politiek mee te 

nemen. Hoewel het naar zijn mening verschilt van andere internationale studies, die 

de nationale belangen als exogeen gegeven aannemen, doorbreekt dit niet direct de 

endogeen-exogeen tegenstelling die in het eerste hoofdstuk geschetst werd. Het 

voegt weinig toe aan de tegenstelling tussen de constitutieve en de causale 

theorieën. In zijn beschrijving van de constructie van nationale belangen gaat hij er 

van uit dat de verschillende belangengroepen hun belangen vormen aan de hand 

van de internationale economie. Als de nationale politiek een representatie van deze 

verschillende belangen is, komt het er op neer dat de exogene structuren, de 

internationale economie, alsnog het handelen van de landen bepalen. Echter, dit 

gebeurt nu via de omweg van de nationale politiek. Door een extra niveau in te 

voeren is zijn verklaring complexer, maar nog steeds op dezelfde 

vooronderstellingen gebaseerd als de economische structurele verklaring. 

Moravcsik haalt geregeld aan dat economische motieven de primaire causale 

factor waren gedurende de geschiedenis van de EU. Meestal wordt deze conclusie 

snel gevolgd door de relativering dat geopolitiek, idealen en instituten (de 

alternatieve verklaringen) wel een verdienstelijke tweede plaats innemen. Geopolitiek 

deed er, volgens hem, met name toe wanneer de kosten en baten van 

samenwerking onzeker waren. ‘Kohl was able to achieve EMU, in large part a 
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geopolitical goal, only by working within constraints set by the compromise between 

business and the Bundesbank. General uncertainty about the consequences of EMU 

may also have assisted him, like Mitterrand, in manoeuvring toward Maastricht.’ 

Moravcsik voegt nog een belangrijke opmerking toe: ‘[…] it appears that significant 

geopolitical factors were more ideational than objective and often connected with 

prestigious national leaders.’125

Moravcsik stelt duidelijk dat de (niet-ideële) economische factoren boven de 

ideële factoren staan. Waar er in de economische verklaring een strikte scheiding is 

tussen idealen en de objectieve belangen, meent Moravcsik dat deze twee wat de 

geopolitiek betreft wel vermengd waren. Het blijft alleen onduidelijk hoe de 

geopolitieke idealistische overtuigingen werkzaam waren. De waarom vraag wordt 

wel beantwoord: onzekerheid over de gevolgen van de EMU maakt de weg vrij voor 

niet-rationele factoren die de rationele overwegingen moeten aanvullen. Ideeën 

werken dus niet mee aan de vorming van materiële belangen, maar vullen de 

belangen aan wanneer deze niet helemaal duidelijk zijn. Dit duidt op het tweede 

probleem: de focus op het individu. Wanneer ideeën als hulpmiddel dienen, betekent 

dit dat de ideeën niet buiten het individu om bestaan. Een autonome causale rol van 

ideeën is niet mogelijk doordat het ontdaan is van een sociale of intersubjectieve 

context.

 Hieruit kunnen we opmaken dat volgens Moravcsik 

economische structuren de handelingsruimte van het individu aangeven. Toevallig 

was deze relatief groot in het EMU-proces, omdat er onzekerheid heerste over de 

gevolgen van een EMU. Alleen wanneer rationele en economische overwegingen 

geen zekerheid kunnen bieden, worden ideeën door Moravcsik als hulpmiddel 

ingeschakeld.  

126

Zoals bekend, probeert Parsons wel de rol van ideeën aan te tonen. Parsons tracht, 

in zijn studie naar de totstandkoming van de Franse houding ten opzichte van 

Europa, de cognitieve vorming van strategische belangen te ontrafelen. Hij meent dat 

de structurele en institutionele verklaringen hooguit een indicatie van een oorzaak 

geven. Zo stelt hij: ‘The broad economic and geopolitical contexts encouraged 

 Met name de focus op het individu en de ontologische scheiding tussen 

het materiële en het culturele zorgen er voor dat de exogeen-endogeen tegenstelling 

in tact blijft. 

 

                                                
125 Moravcsik, The choice for Europe, 478 
126 Gofas en Hay, ‘The ideas debate’, 12 
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monetary cooperation. The institutional legacies of the EMS and SEA made these 

pressures even more acute. Even these tighter constraints, however, did not lead 

French elites to consensual views of their interests in European projects.’127

Een idee kan een causaal verband hebben door de inhoud, de adequaatheid, 

of door de drager van de idee en in dit geval springt met name Mitterrand eruit als 

doorslaggevende factor. Hij verplaatste de monetaire problematiek volgens Parsons 

naar een supranationale oplossing, overigens zonder dat hij bespreekt waarom deze 

ideeën adequaat waren. ‘Mitterrand and his onetime greatest rival, Giscard, 

connected French problems to the supranational solution of a single currency and an 

ECB.’

  Wil men 

de daadwerkelijke motivatie achterhalen, dan moet men volgens Parsons de 

onderlinge meningsverschillen binnen de regering bekijken. Dit betekent dat er 

aandacht voor de macht van de idee is, maar vooral voor de macht van de persoon.  

128 Zowel van de rechter als van de linkerflank kwamen alternatieve voorstellen 

voor minder vergaande monetaire samenwerking, welke destijds haalbaar leken. Ook 

internationaal leken andere opties, unilateraal of multilateraal, makkelijker 

haalbaar.129 De richtingen in welke het EMU-proces zich had kunnen ontwikkelen, 

stonden gelijk aan het spectrum van het Franse debat. Hieruit moet volgens Parsons 

de conclusie worden getrokken dat het EMU debat door Frankrijk werd 

aangezwengeld en gedefinieerd. ‘[…] the community ideas of Francois Mitterrand set 

France and Europe on the EMU path.’130

Parsons probeert de exogeen-endogeen tegenstelling te doorbreken door 

ideeën een minimaal even grote rol als het materiële te geven. Hij geeft aan dat hij 

niet de intentie heeft om aan te tonen wanneer ideeën er toe doen, maar dat zij er 

toe doen.

 Mitterrand had inderdaad een 

voortrekkersrol en voorzag begin jaren tachtig al dat Europa zou veranderen. 

Parsons geeft echter geen duidelijke verklaring waarom Mitterrand en waarom het 

integratiemodel uiteindelijk de doorslag gaven. 

131 Ideeën doen dit doordat zij ofwel een individu beïnvloeden om keuzes te 

maken of doordat zij ingebed in instituten zijn en daarmee voor een path dependence 

zorgen.132

                                                
127 Parsons, A certain idea of Europe, 220 
128 Ibidem, 229 
129 Sandholtz, ‘Choosing union’, 1 
130 Parsons, A certain idea of Europe, 230 
131 Parsons, A certain idea of Europe, 2 
132 Ibidem, 6-7 

 Zijn ontologische overtuiging is dat ideeën een gelijkwaardige status als 
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het materiële hebben. Dit komt echter niet naar voren in zijn epistemologie. Zijn 

veronderstelling is dat het aan ideeën te wijten is dat ‘vergelijkbare’ individuen in een 

soortgelijke situatie verschillende keuzes maken. Hij vergelijkt dus niet de gemaakte 

keuze met de meest ideale keuze, welke door de observator wordt bepaald, om in 

het verschil de rol van ideeën te kunnen waarnemen. Hij richt zich wel op het effect, 

maar probeert de intersubjectieve context van ideeën te vinden door de keuze van 

een individu met de keuze van een ander individu te vergelijken. Het verschil in de 

keuzes is volgens hem te wijten aan ideeën. Hier kunnen we weer de kritiek uiten dat 

de gelijkstelling van individuen een illusie is en bovendien komt er een zelfde 

probleem als bij Moravcsik naar voren. De ontologische dualiteit die hij claimt, is een 

ontologisch dualisme in zijn epistemologie. Ideeën doen er alleen toe wanneer een 

structurele theorie niet volstaat en ze zijn niet autonoom omdat zij ondergeschikt aan 

het individu zijn. Zijn theorie tracht aan te tonen dat ideeën er toe doen, maar laat 

achterwege om te beantwoorden waarom ideeën er toe doen. De inhoud van ideeën 

blijft hierom achterwege.  

Beide auteurs doorbreken niet de dichotomie die in het eerste hoofdstuk 

geschetst is, omdat zij vasthouden aan een ontologisch dualisme. Ze geven wel een 

dynamische verklaring, maar kunnen geen verklaring bieden waarom binnen de 

structurele kaders bepaalde keuzes zijn gemaakt. Een endogene of intrinsieke 

verklaring blijft uit door het ontologisch dualisme waarbij het materiele prioriteit over 

de ideële sfeer krijgt en doordat ideeën niet buiten het individu om bestaan. Beide 

theorieën zijn nog steeds exogeen door ofwel de internationale economie die via een 

omweg de keuzes van rationalistische individuen bepaalt of door een realisme dat 

gebaseerd is op macht en materiele factoren.  



Hoofdstuk 3 Straatsburg 

 

In het vorige hoofdstuk is de lange aanloop naar Hannover besproken. Voornamelijk 

de economische redenen stonden op de voorgrond, maar de politieke factor was niet 

geheel uit het oog verdwenen. In dit hoofdstuk komt de geopolitieke factor sterker 

naar voren door de ontwikkelingen in het oosten van Europa. Nu het proces op gang 

was gekomen door de aanstelling van het Delors Comité, is het de vraag in hoeverre 

dit gegeven van invloed was. Nu Pöhl verplicht werd om mee te werken, leek één 

van de grootste hordes al genomen te zijn. In hoeverre heeft de idee van een 

aanstaande Duitse hereniging dit proces beïnvloed?  

 

Pöhl en het Delors Comité 

De welwillendheid van Kohl om tot een EMU over te gaan, groeide. In Hannover 

werd het volgende opgetekend: ‘Now he [Kohl, red.] believes some form of monetary 

union is 90 per cent certain by the end of the century – although he has still not made 

up his mind whether a fully-fledged European central bank would be a good thing.133 

Hieruit bleek de positieve grondhouding van Kohl die gepaard ging met een zekere 

voorzichtigheid wat de concrete invullingen betrof. Kohl was zich maar al te goed 

bewust van de binnenlandse oppositie en sceptici. Een EMU was nog geen 

uitgemaakte zaak: ‘Even at that point, however, EMU was not yet a done deal. 

Delors reasoned that, in order to enhance the political credibility of his pet project, he 

had to secure a legitimate seal of approval from national central bankers.’ 134

Pöhl was na Hannover niet te spreken over de uitkomst. Hij begreep de 

implicaties die de vorming van het Delors Comité met zich meedroeg. De politiek had 

de beslissing gemaakt om richting een EMU te gaan en de Bundesbank moest alle 

zeilen bijzetten om deze ontwikkeling te vertragen en een ingang voor de ordo-

liberale ideeën te vinden. Daarnaast had de strategische zet van Kohl, om Pöhl aan 

 De 

wijze waarop Delors en Kohl de belangrijkste speler konden meekrijgen, was hem 

verantwoordelijkheid te geven. Pöhl kon niet meer vanuit de onafhankelijke positie 

aan de zijlijn het proces belemmeren en werd zo gedwongen om mee te denken over 

de vorm van een eventuele EMU. 

                                                
133 ‘Beaming Kohl glories in summit euphoria’, Financial Times, 29 juni 1998 
134 Jabko, ‘In the name of the market’, 481 
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het proces te verbinden, de persoonlijke relatie tussen de twee op scherp gezet. Pöhl 

trok de conclusie, na overleg met bevriende collega’s als Wim Duisenberg, dat 

coöperatie de enige juiste weg was om de EMU naar Duits model te vormen. De 

Bundesbank had de volgende visie: ‘The Bundesbank’s strategy for the Delors 

Committee was to seek initial agreement on a long-term global concept of EMU, 

which clearly formulated basic principles, and to ensure that intermediate steps were 

geared to those principles. This strategy was designed to avoid serious risks to the 

efficacy of monetary policy from short-term institutional ‘fixes’ like an EMF and a 

parallel currency.’135 Door de meest besproken alternatieve vormen van monetaire 

integratie te verwerpen, zou het voor het comité moeilijk worden om een ander model 

dan het Duitse te ontwerpen. Met dit initiatief van de Bundesbank wilde Pöhl de 

controle behouden, maar het was tegelijkertijd een poging van andere Bundesbank 

ambtenaren om actief te lobbyen. Men vertrouwde Pöhl niet volledig in het volharden 

in de ordo-liberale traditie.136

 In februari 1989, na een Engels-Duitse top, was Pöhl klaar om zijn 

handtekening onder het Delors Rapport te zetten. Het contrast tussen zijn eigen 

voorzichtige benadering van de EMU en de ronduit vijandige houding van Thatcher, 

maakte zijn eigen standpunt duidelijker. Dat hij zijn handtekening onder dit rapport 

wilde plaatsen, was een teken dat in de grote lijn de eisen van de Bundesbank waren 

ingewilligd. De belangrijkste toevoegingen waren de institutionele ordening en de 

principiële voorwaarden om tot een EMU over te gaan.

 

137 Concessies werden onder 

andere gedaan wat betreft de rol van de ECU en een te milde afwijzing van een 

parallelle munt. Dit zorgde voor grote kritiek op Pöhl vanuit de Bundesbank wat bij 

hem weer het gevoel versterkte dat het een vergissing was om zitting te nemen in 

het comité. Pöhl probeerde het belang van het rapport af te zwakken. In 2007 lichtte 

hij zijn toenmalige standpunt nog eens toe: ‘The Delors Report was a confused piece 

of work. There were some wild ideas in it. When it was formulated, I did not believe 

that monetary union with a European Central Bank could come about in the 

foreseeable future. I thought it might come in the next hundred years. I thought it was 

very unlikely that the other Europeans would simply adopt the Bundesbank model.’138

                                                
135 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 344 
136 Ibidem, 345 
137 Committee for the study  of economic and monetary union, Report on economic and monetary union 
(1989) 18-28 
138 Marsh, The Euro, 123 
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 Onder de deelnemers van het comité liepen de meningen over het belang van 

het Delors Rapport uiteen. Zo dacht niet alleen Pöhl dat het plan onhaalbaar op de 

korte termijn zou blijken, ook de invloedrijke Padoa-Schioppa verwachtte geen groots 

resultaat.139 Daar tegenover stond de mening van Philippe Lagayette. De adjunct-

directeur van de Franse nationale bank, meende dat het Delors Rapport de EMU als 

geloofwaardige optie neerzette: ‘Very few people […] were convinced at the end of 

the 1980s that establishing a single currency was in the logic of deepening the Single 

Market. The Delors Report was an immense step forward clarifying all these 

discussions and bringing the idea that no other system than a single currency, 

managed independently from political authorities, was viable.’ Maar geen van de 

leden van het comité dacht dat er een grote doorbraak bereikt was. Ook al bracht het 

rapport dan geen direct resultaat, het maakte wel duidelijk op welke wijze monetaire 

integratie zou moeten plaatsvinden wanneer hiertoe zou worden besloten. Het Delors 

Comité bracht een discursief kader naar voren wat door de beleidsmakers werd 

geaccepteerd. ‘It can be concluded here that the Delors Committee operated as the 

definition of an epistemic community suggests. National governments sought a body 

of experts who could back up their policy choice, and they could use the experts’ 

collective knowledge and advise to support their decisions. Without the report of the 

experts, national governments would remain very suspicious about the motives and 

goals of other national governments.’140

Binnenlandse problemen 

 Uiteindelijk zou de politiek, en niet de 

monetaire specialisten, in deze beslissing de doorslag moeten geven. 

 

Het Delors Rapport viel tegelijkertijd met een verschuiving in de binnenlandse politiek 

van Duitsland. De CSU probeerde Kohl uit het zadel te lichten. Om dit te voorkomen 

verving Kohl zijn minister van Financiën, Stoltenberg, door CSU zwaargewicht 

Theodor Waigel. Dit redde wel de positie van Kohl binnen zijn eigen partij, maar had 

tot gevolg dat hij in het krijt stond bij Waigel. Kohl moest nu laveren tussen Waigel en 

de sterke Genscher. Genscher was nog steeds op zoek naar het moment om vaste 

afspraken over een EMU te maken. De top in Madrid in juni 1989, liet de 

belangrijkste kwesties onopgelost en Genscher realiseerde zich dat de steun van 

                                                
139 Ibidem, 121 
140 Amy Verdun, ‘The role of the Delors Committee in the creation of EMU: an epistemic community?’, 
European University Institute, Working Paper RSC, Nr. 98/44 
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Waigel onontbeerlijk was om deze struikelblokken te overkomen. Waigel was bij de 

informele ECOFIN in S’Agaro een maand later niet van plan om toe te geven op één 

van de cruciale punten; namelijk de toezegging dat het laten ingaan van fase 1 een 

bevestiging is dat het hele proces van drie fases gevolgd zal worden.141 Kohl, die 

gevoelsmatig dichter bij Genscher stond, was niet bereid om Waigel te negeren op 

dit punt. Dit leidde tot grotere druk van Mitterrand, Delors en de toenmalige voorzitter 

van de EG Felipe Gonzalez om tot resultaten te komen. De houding van Kohl bleef 

ambivalent in deze periode. Hij wilde voorkomen dat hij als zwak werd gezien, hij had 

al een binnenlandse crisis had moeten doorstaan, en gaf niet toe aan de 

internationale druk.142

 Na de top in Madrid was het voor de Ministeries van Financiën en van 

Economie duidelijk dat een EMU niet de vorm zal krijgen die het Werner Rapport was 

voorzien. De beleidsopties zouden moeten worden aangepast aan de nieuwe 

omstandigheden. Twee ontwikkelingen versterkten dit. De eerste was de vorming 

van de Guigou Groep. Deze groep, onder leiding van de Franse diplomate, had als 

doel de kernkwesties vast te stellen waar een toekomstige intergouvernementele 

conferentie over zou moeten onderhandelen. Het succes van de groep bleef beperkt, 

omdat de belangrijke onderwerpen behandeld werden zonder dat er concrete 

afspraken werden gemaakt. Toch was het een sterke tactische zet, aangezien de 

Duitse regering zich nu moest gaan buigen over concrete onderhandelingsposities. 

Het Ministerie van Economie trachtte de intellectuele leiding in Duitsland te nemen. 

De coronation theory werd afgezworen ten faveure van de competitietheorieën. 

Coördinatie in een toekomstige EMU zou niet meer geschieden door regulering, 

maar de marktwerking zou zelfregulerend zijn tussen de verschillende economische 

beleidsopties in Europa. Deze ideeën kregen geen voet aan de grond, omdat het 

Ministerie van Economie te weinig betrokken was in het politieke spel, in 

tegenstelling tot het ministerie van Financiën.

  

143

                                                
141 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 353 
142 Ibidem, 354 
143 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 356 

 Dit ministerie was afgevaardigd in 

het EG monetair comité, waar een groter politiek belang aan werd gehecht dan het 

EG economische comité, samengesteld uit merendeels economische ministeries. 

Binnen dit monetaire comité werkte het ministerie van Financiën aan concrete 

onderhandelingsposities voor de Intergouvernementele Conferentie (IGC). 



Hoofdstuk 3  Straatsburg 
 

MA Thesis Internationale betrekkingen in historisch perspectief 56 

 

Externe ontwikkelingen 

De tweede ontwikkeling voltrok zich na de zomer aan de andere zijde van het ijzeren 

gordijn. Waar de geopolitieke overwegingen in de EMU discussie tot nu toe op de 

achtergrond bleven, kwamen deze nu plotseling op de voorgrond. De omwenteling in 

het oosten van Europa zette elke politieke kwestie in een ander licht, zo ook de EMU. 

‘Concern about the power and orientation of a united Germany led many European 

leaders to espouse a strengthening or deepening of EC institutions; this it was 

believed, would serve to permanently bind Germany to the Community, thus 

preventing a more independent or nationalistic course in the future. While this was a 

widely shared view within the Community, among its most prominent exponents was 

Commission President Delors, who in a speech in October 1989 argued that the 

construction of a federal Europe was “the only satisfactory and acceptable response 

to the German question.”144 De Duitse kwestie kwam na jaren weer expliciet op tafel 

te liggen. Voor Kohl was dit een uitgelezen mogelijkheid om zijn toewijding aan de 

EMU en zijn geloof in Duitsland als een Europees land te etaleren. Ook vanuit 

Frankrijk en Italië was men steeds nadrukkelijker op zoek naar een bevestiging dat 

Duitsland even georiënteerd op het Westen zou blijven als tevoren.145

Met name de rol van Waigel was opvallend in de herfst van 1989. Kort na zijn 

aantreden in april ontstond het beeld dat hij niet coöperatief ten opzichte van 

Frankrijk en de EMU kwestie zou zijn, maar in het kader van de ontwikkelingen in 

Oost-Europa ontpopte hij zich als een voorstander. In Tegernsee, tijdens een Frans-

Duitse economische top, werden  de twee ministers van Financiën, Waigel en 

Bérégovoy, verbonden door een gezamenlijk enthousiasme om Europa nieuw vorm 

te gaan geven. De nieuwe geestdrift van Waigel ging samen met de wens van 

Köhler, een ambtenaar van het ministerie van Financiën, om het initiatief richting 

EMU te nemen. Om dit te verwezenlijken werd de Winkelmann interministeriële 

werkgroep opgericht. De doelen van deze groep waren: concrete 

onderhandelingsposities van Duitsland ontwikkelen aan de hand van de standpunten 

van het ministerie van Financiën; de verstandhouding met de Bundesbank moest ten 

gunste van het ministerie uitvallen en andere ministeries moesten onder de 

 De omslag in 

het denken bleef niet beperkt tot de grootste hoofdrolspelers. 

                                                
144 Baun, ‘The Maastricht Treaty’, 609 
145 Jabko, ‘In the name of the market’, 482 
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strategische paraplu van dit ministerie komen.146 Deze middelen zouden het 

ministerie van Financiën de macht moeten geven om de concurrentie met het 

ministerie van Buitenlandse Zaken aan te gaan. Inhoudelijk gezien verschilde de 

positie van het ministerie van Financiën niet veel van het Delors Rapport, zo bleek uit 

een publicatie in november 1989.147

Na de zomer hield Kohl in eerste instantie nog vast aan de onvoorwaardelijke 

westwaartse oriëntering van Duitsland. ‘Er habe oft, auch in der Öffentlichkeit, betont, 

dass die Bundesrepublik Deutschland die Eindbindung in die Europäische 

Gemeinschaft und in die Atlantische Allianz „wie die Luft zum atmen“ brauche. Aber 

auch für unsere Partner sei unsere Einbindung wichtig. Europa werde nicht auf 

immer geteilt bleiben; die deutsche Frage sei nur unter einem Europäischen Dach zu 

lösen.’

  

 Genscher was al tijdens en na de Guigou Groep degene die zich uitsprak 

voor het prikken van een datum tijdens de top in Straatsburg in december. Ook 

Genscher was, net als Waigel, overtuigd van de historische kans door de 

omwenteling in het oosten. Tussen de val van de muur en Straatsburg in, stelde hij 

zich op als tussenpersoon in de Duits-Franse verstandhouding. Er was namelijk na 

de val van de muur ruis in de lijn tussen Parijs en Bonn gekomen.  

 

Aanstaande hereniging 

148  En deze algemene overtuiging wilde hij vertalen naar de EMU: ‘Der 

Bundeskanzler weist darauf hin, er sei für Strassburg zu einer grossen Anstreungung 

bereit. [...] Es sei klar, dass die Gemeinschaft bei ihrem jetzigem Stadium nicht 

stehen bleiben könne und dürfe. Man müsse bis 1992 sicherstellen, dass man künftig 

die Richtung des Einigungswerkes nicht mehr ändern könne, allenfalls die 

Geschwindigkeit.’149

                                                
146 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 359-60 
147 Ibidem, 360 
148 ‚Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Präsident Delors in Bonn’, 5 oktober 1989, Dokumente zur 
Deutschlandpolitik, 443 
149 Ibidem 

 In hetzelfde gesprek geeft Delors al aan dat er ondertussen 

twijfels aan de andere zijde van de grens zijn ontstaan over de toewijding van Bonn 

om op korte termijn tot een gezamenlijke munt te komen. ‘Der Präsident wirft ein, 

dass es in Frankreich zunehmend politische Stimmen gäbe, die die Deutschen als 
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„unsichere Kantonisten“ darstellten. Er rate dem Bundeskanzler zu einer gezielten 

Öffentlichkeitsarbeit in Frankreich.’150

 Later in dezelfde maand kwam de wijfelende houding van Kohl al wat 

duidelijker naar voren: ‘Er wolle dabei noch einmal klarstellen, dass die Vollendung 

des Binnenmarktes für ihn nicht das Endziel darstelle. Man müsse vielmehr 

weiterkommen in Richtung auf eine Politische Union. [...] Er wolle auch Fortschritte 

bei der Wirtschafts- und Währungsunion. Aber diese Fortschritte seien nur möglich, 

wenn das Ziel Politische Union heisse.’

 

151 Kohl stelde nieuwe voorwaarden voordat 

hij tot een EMU zou willen overgaan. De economische eenwording zou gepaard 

moeten gaan met een politieke unie. En op vraag of in Straatsburg een datum voor 

een IGC zou kunnen worden vastgesteld, antwoordde hij: ‘[...] dies hänge davon ab, 

dass die in Madrid festgelegten Prämissen erfüllt seien. Dies bedeute zunächst, dass 

die erste Phase auch funktionieren müsse und dass man genau wisse, wass dann 

die zweite und dritte Phase – die in Wirklichkeit zusammengehörten – inhaltlich 

umfassten.’152 Het was duidelijk dat Kohl ruimte probeerde te scheppen om een 

snelle totstandkoming van de EMU moeilijker te maken en eventueel te vertragen. 

Voornamelijk uitbreiding van de rechten van het Europese parlement, om de 

toekomstige EU meer democratisch te maken, werden als eisen naar voren 

gebracht. Kohl: ‘Aus seiner Sicht sei es darüber hinaus ausgeschlossen, in 

Strassburg zu tagen, ohne über die Erweiterung der Rechte des Parlaments ein 

erstes Gespräch zu führen.’153

Na de binnenlandse problemen wilde Kohl zich niet verder laten 

compromitteren wat de EMU kwestie betrof. Deze terughoudendheid bleef niet 

onopgemerkt in Parijs, zo stelt Guigou: ‘Kohl put on the brakes toward monetary 

union in the second half of 1989.’

 Deze houding van Kohl was dubieus en zorgde voor 

wantrouwen in het buitenland, maar zijn intentie was niet alleen om zand in de 

machine te gooien. Het was een mengeling tussen terughoudendheid vanwege 

tactische binnenlandse redenen en een eigen visie op de voortgang van het EMU-

proces. 

154

                                                
150 Ibidem 
151 ‚Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Ministerpräsident Andreotti in Bonn’, 18 oktober 1989, 
Dokumente zur Deutschlandpolitik, 470 
152 Ibidem 
153 ‚Gespräch mit dem PM Rocard am 2. nov. 1989’, Dokumente zur Deutschlandpolitik 
154 Marsh, The Euro, 134 

 In oktober expliciteerde Kohl zijn standpunt in 
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een gesprek met Mitterrand: ‘Mitterrand told Kohl at the Elysée Palace he wanted to 

speed up Economic and Monetary Union. However, citing his ‘extremely difficult 

position’ at home, Kohl said the time was ‘not ripe’ for the single currency.’155 De 

irritatie over de nieuwe attitude van de bondskanselier na Madrid werd groter na de 

val van de muur. Mitterrand was niet tevreden over de onafhankelijke leidersrol van 

Kohl, inzake een eventuele hereniging van Duitsland. De Franse president 

verwachtte een meer terughoudende en consulterende instelling van de 

bondskanselier. In plaats daarvan had Kohl zijn tien punten plan zonder voorafgaand 

overleg met de EU en NAVO bondgenoten voorgelegd. Deze zelfstandigheid van 

Duitsland was men na 1945 niet meer gewend.156

 Kohl zag snel dat de veranderingen in het oosten hem een kans boden om 

zijn binnenlandse positie te versterken. Hij moest oppassen dat zowel de linker als 

de rechterkant van het politieke spectrum hem niet uitspeelden wat betreft dit thema. 

Ook moest hij Genscher in de gaten houden, om te voorkomen dat deze zichzelf als 

de personificatie van een hereniging zou kunnen neerzetten. Kortom, Kohl zou zelf 

pro-actief moeten zijn om de concurrentie en de oppositie voor te blijven. Om dit te 

bereiken waren zijn strategische speerpunten: de Europese integratie kracht bijzetten 

door een positief Duits voorstel; niet het beeld laten ontstaan dat hij teveel toegeeft 

aan Franse druk; en bovendien mocht deze strategie niet in botsing komen met de 

aankomende verkiezingen in Duitsland in de herfst van 1990.

 De irritatie bij Mitterrand werd 

versterkt doordat Kohl in eerste instantie zich niet uitliet over de definitieve erkenning 

van de Oder-Neisse grens tussen Polen en Duitsland. Genscher ging naar Parijs op 

30 november en kwam naar Kohl terug met de boodschap dat een Duitse hereniging 

parallel met Europese integratie zou moeten gaan, wil Duitsland niet terugvallen in 

een ‘balance-of-power’ politiek. Ten tweede merkte Mitterrand op dat de indruk 

ontstond dat Duitsland als rem werkte op het integratieproces. Kohl was in het 

bijzonder geïrriteerd door de persoonlijke strijd met Genscher, maar ook omdat zijn 

inziens geen van de kwesties nog niet was besproken met Parijs. 

157

                                                
155 Ibidem, 134 
156 ‘Clamor in the east; unease fills western allies over rapid changes in the east’, The New York Times, 
1 december 1989 
157 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 365 

 Het positieve 

voorstel van Kohl was dat, naast een IGC over monetaire integratie, ook een IGC 

over een politieke unie moest worden gehouden. Dit voorstel kwam middels een brief 

op het bureau van Mitterrand terecht. Concreet hield het in dat de IGC uitgesteld zou 
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worden tot na de Duitse verkiezingen. Kohl werd gesteund door Waigel in wat in 

Bonn werd gezien als het negeren van het eerdere Franse voorstel.158

Dit werd door Mitterrand niet in dank afgenomen. Naast de al eerder 

genoemde irritatie, leek dit een nieuwe afleidingsmanoeuvre van Kohl. Mitterrand 

wilde in Straatsburg de knoop doorhakken op de belangrijkste punten om tot een 

EMU te komen. Op één december, een week voor Straatsburg, liet hij middels een 

brief weten dat de idee van een politieke unie lovenswaardig was, maar niet de 

hoogste prioriteit had. In Straatsburg zou de Franse president eisen om een vaste 

datum voor een IGC te bepalen. Hij voegde hier een dreigement aan toe dat er niet 

om loog: ‘Mitterrand called on Germany to agree serious negotiations on EMU before 

the end of 1990. Otherwise, Mitterrand said – with a certain melodrama – Germany 

risked a ‘triple alliance’ between France, Britain and the Soviet Union that could 

isolate Germany in similar fashion to the eve of the First and Second World Wars.’

 

159

De buitenstaander zal zich wellicht verbaasd kunnen hebben over de harde 

woorden en de eventuele hieruit volgende crisis. Kohl had immers al eerder 

aangegeven dat het een vergissing zou zijn om te denken zoals men in 1913 of 1937 

deed.

  

160 Bovendien had Kohl al toegezegd dat hij in principe voorstander van een 

EMU is. Waarom was er dan het gesteggel over een datum? In het vastleggen van 

de datum schuilde een toewijding om Europa baanbrekend te veranderen. Want als 

eenmaal het Europese Verdrag weer open zou zijn voor onderhandeling, dan zou dat 

een zeker momentum voor verandering worden.161

                                                
158 ‘Kohl wants meeting on EMU put off’, Financial Times, 7 december 1989 
159 Marsh, The Euro, 137 
160 ‘Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Präsident Delors in Bonn’, 5 oktober 1989, Dokumente zur 
Deutschlandpolitik, 443 
161 ‘Why Britain is fighting alone’, Financial Times, 6 december 1989 

 Dit was het moment waarop 

Duitsland zich (nogmaals) moest committeren aan Europa. Deze stemming bleef tot 

aan het Verdrag van Maastricht hangen. ‘Just prior to the Maastricht summit Andre 

Szasz, deputy president of the Dutch central bank, declared that it was essential to 

bind Germany to an European monetary union. Otherwise, he argued, there was a 

danger that “German, in the next two decades, will become a different country.” 

Szasz, though not fully comfortable with all of the provisions being outlined for EMU, 

asserted that most of the EC member states understood that “if we do not grasp this 
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opportunity [to ensure continued German integration in Western Europe] there may 

not be another one.’162

Het gevoel van urgentie kwam voort uit de verandering in het Oostblok. ‘Now 

all the European leaders but one – the British Prime Minister – have agreed that the 

changes in the east require urgently forging ahead to more federalism in the 

community. “For the European Community to remain the centre of gravity that it is, 

we must accelerate,” said Jacques Delors, its executive president, two weeks ago.’

  

163 

Samen met het gevoel dat Duitsland zich eventueel bedacht zou hebben ofwel zou 

bedenken in de toekomst dacht men zoals een Franse hoge ambtenaar verwoorde: 

‘[...] if they [Duitsland, red.] don’t push ahead, there will be a terrible backlash in 

Europe.’164 Het was nu of nooit. Althans, het zou niet in de nabije toekomst alsnog 

gebeuren. De onzekerheid kwam ook naar voren in de toespraak van Mitterrand 

waarbij hij zei dat hij niet bang was voor een Duitse hereniging. Deze opmerking was 

voornamelijk retorisch om de aandacht van de Duitsers van Berlijn naar Brussel te 

verleggen en het Franse volk gerust te stellen.165 Niet al te veel later sprak er alweer 

vooral voorzichtigheid uit de woorden van Mitterrand: ‘President Francois Mitterrand 

of France warned West Germany today not to push for reunification with East 

Germany, saying it could upset the delicate balance in Europe and slow integration of 

the European Community.’166

Mitterrand wilde vooral de afspraak maken dat de EMU zou doorgaan en 

daarna pas onderhandelen over de inhoudelijke kwesties die nog openlagen. ‘Ich 

bestätige Ihnen daher, dass ich in Strassburg die Frage nach dem Datum der 

Eröffnung der Regierungskonferenz zur WWU stellen werde. Ich wünsche sehr, wie 

Sie wissen, dass wir in Strassburg beschliessen, dass die Konferenz vor Ende 1990 

eröffnet wird – zu einem Datum, das durch die italienische Präsidentschaft 

festegelegt werden könnte. Ich werde mich (einer Festlegung) widersetzen, wonach 

die Sitzung der Konferenz im Dezember (1990) stattfindet.’

  

167
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 In Duitsland werd dit 
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als volgt geinterpreteerd: ‘Für Mitterrand steht die möglichst schnelle Realisierung 

der Wirtschafts- und Währungsunion eindeutig im Vordergrund – sie scheint für ihn 

innen-politisch notwendiges Pendant zum Binnenmarkt und zugleich [die] 

entscheidende Etappe auf dem Weg zur EU darzustellen. In Strassburg wird er auf 

die Umsetzung seiner Vorstellungen als „notwendiger Beschleunigung“ des 

Integrationsprozesses – als Antwort auf die „Herausforderung aus dem Osten“ –

drängen.’168 Kohl heeft destijds de schijn willen ophouden dat hij en Mitterrand 

hetzelfde willen alleen dat er, vanwege binnenlandse overwegingen, een tijdsverschil 

van een paar maanden tussen zit. Uit het onderstaande bleek dat er begin december 

wel degelijk een verschillende kijk op de komende gang van zaken was. ‘Mitterrand 

möchte in Strassburg definitiv entschieden haben, dass die Regierungskonferenz 

durch die italiensiche Präsidentschaft im 2. Halbjahr 1990 einberufen wird, und nicht 

wie wir dass Strassburg die Orientierung vergibt, dass die Regierungskonferenz nach 

entsprechender Vorbereitung durch italienischer ER im Demzember 1990 einberufen 

wird. [...] Diese Haltung macht den unterschiedlichen Ansatz deutlich: Für Frankreich 

ist die Regierungskonferenz nach der Bearbeitung der Fragen (Guigou-Gruppe) der 

entscheidende Verhandlungsmoment. Wir hingegen gehen in 2 stufen vor: Erst 

müssen die Sachprobleme klar herausgearbeitet werden („Grundlagen“) dann geht’s 

um Verhandlungen und Lösungen.169

Mitterrand had de nieuwe inhoudelijke eisen die door Kohl naar voren werden 

gebracht, afgewezen als onderhandelpunten voor de vorming van een EMU. ‘Für 

Mitterrand geht es in den nächsten Jahren in erster Linie und vor allem um die 

Wirtschafts- und Währungsunion – sie ist für die verbleibenden Jahre seiner Amtszeit 

das Ziel schlechthin. Die anderen Fragenkomplexe – die weiteren Etappen zur EU 

darstellen – haben für ihn eine Nebenrolle.’

 

 

170

 Toch enigszins geschrokken van de stevige woorden van Mitterrand, maakte 

Kohl op 5 december duidelijk dat hij wel  wilde dat de IGC in de tweede helft van 

 De uitbreiding van de rechten van het 

parlement, een speerpunt van Kohl, werd door Mitterrand niet eens genoemd in zijn 

brief aan Kohl. 

                                                
168 ‚Vorlage des vortragenden Legationsrats I Bitterlich an BK Kohl, Bonn, 2./3. Dezember 1989’, 
Dokumente zur Deutschlandpolitik, 596-8 
169 Ibidem 
170 Ibidem 
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1990 zou beginnen.171 Ook Bitterlich vergewiste Guigou per telefoon ervan dat er 

overeenstemming was om een datum vast te leggen in Straatsburg. Wellicht dat de 

interventie van George Bush ook nog eens een extra duwtje in de rug van de 

bondskanselier is geweest. ‘Reffering specifically to the Strasbourg meeting, the US 

President told his Nato allies on Monday that the changes in eastern Europe called 

for “a continued, and perhaps even intensified, effort of the Twelve to integrate.”’172

Nadat het toch nog even spannend was in hoeverre Kohl zich aan zijn afspraak zou 

houden, werd in het tweede weekend van december 1989, in Straatsburg, de 

beslissing genomen dat een IGC na de Duitse verkiezingen, eind 1990, zou 

beginnen. ‘[…] following a discussion on the calling of an Intergovernmental 

Conference charged with preparing an amendment of the Treaty with a view to the 

final stages of EMU, the President of the European Council noted that the necessary 

majority existed for convening such a conference under Article 236 of the Treaty. 

That conference will meet, under the auspices of the Italian authorities, before the 

end of 1990.’

 

Door alle commotie tussen Frankrijk en Duitsland waren de intenties van Duitsland 

voor de buitenstaander vertroebeld. Het was dus nog enigszins spannend in 

hoeverre Kohl zich aan zijn eerder toegezegde afspraken zou gaan houden.  

 

Straatsburg 

173 Genscher was uiteraard zeer tevreden over deze uitkomst. Kohl 

daarentegen ervoer de top in Straatsburg als zeer pijnlijk door de felheid van de toon 

waarmee Duitsland onder druk werd gezet. Het was duidelijk dat hij in deze top 

sneller richting een EMU werd geduwd dan hij zelf wilde.174 Bovendien werd zijn 

vraag naar de uitbreiding van de rechten van het parlement, maar halfslachtig 

behandeld. Hij had zijn eis naar beneden bijgesteld door te stellen dat de rechten van 

het parlement uitgebreid moesten worden, maar liet de mate waarin dat moest 

gebeuren achterwege.175

                                                
171 ‚Schreiben des Bundeskanzlers Kohl an Staatspräsident Mitterrand’, Bonn, 5 december 1989, 
Dokumente zur Deutschlandpolitik, 614-5 
172 ‘Why Britain is fighting alone’, Financial Times, 6 december 1989 
173 ‘European Council – Presidency conclusions’ (Strasbourg), SN 441/2/89, 8 en 9 december 1989 
174 Marsh, The Euro, 138 
175 ‘The Strasbourg Summit; EC sets a course for economic and monetary union’, Financial Times, 11 
december 1989 

 Bovendien deed Kohl nog een belangrijke toezegging door 
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de Oder-Neisse grens als permanent te betitelen. Alhoewel hij dit nog niet 

publiekelijk deed.176

Het resultaat was dat, naast het vastleggen van een datum, Kohl vanaf dat 

moment de EMU als zijn persoonlijke verantwoordelijkheid zag. In plaats van tegen 

te stribbelen, keerde Kohl zijn terughoudendheid om in een kans om zijn visie te 

realiseren. De visie van een herenigd Duitsland in een tot een unie geïntegreerd 

Europa was voor hem de reden om zijn Europees leiderschap ten volle ten toon te 

spreiden.

 

177 De dag na de onderhandelingen kwam tijdens het gezamenlijke ontbijt 

van Kohl en Mitterrand de EMU kwestie niet meer ter sprake. Voornamelijk de 

ontwikkelingen in Oost-Europa en dus ook Oost-Duitsland werden besproken. In de 

uitleg van Kohl kwamen de verschillende ontwikkelingen voorafgaand aan het 

Straatsburg weekend allemaal samen. ‘Er habe durchaus Verständnis für die Haltung 

anderer Europäischer Länder. Schon jetzt sei die BRD wirtschaftlich Nummer eins in 

Europa. Wenn jetzt noch 17 Mio. Deutsche dazukämen, sei das eben für manche ein 

Alptraum. Aber diese 17 Mio. gäbe es nun einmal. Er frage sich, was er denn noch 

mehr tun könne, als beispielsweise die Schaffung einer Wirtschafts- und 

Währungsunion mitzutragen. Diesen Entschluss habe er gegen deutsche Interessen 

getroffen. Beispielsweise sei der Präsident der Bundesbank gegen die jetzige 

Entwicklung. Aber der Schritt sei politisch wichtig, denn Deutschland brauche 

Freunde. Es dürfe uns gegenüber kein Misstrauen in Europa geben. Er gönne gern 

Frankreich den Ruhm für den Erfolg von Strassburg, aber ohne ihn wäre die Sache 

dort nicht gelaufen.’178

 Volgens Kohl was Straatsburg op het eerste gezicht een succes voor 

Mitterrand, maar ondertussen noemde hij zichzelf als de onderliggende kracht 

zonder wie het niet gelukt zou zijn. Met deze verklaring zorgde hij niet alleen ervoor 

dat hijzelf positief voor de dag kwam, maar legde ook nadrukkelijk de verbinding 

tussen de Duitse eenwording en de vorming van de EMU. Kohl relativeerde de 

onrust die voor Straatsburg was ontstaan en probeerde voornamelijk het beeld van 

Duitsland, als een land dat sterk in het Westen was verankerd, neer te zetten. De 

overtuiging die hij tijdens zijn politieke carrière met zich meedroeg kwam ten volle tot 

 

                                                
176 ‘European leaders give their backing to monetary plan', Special to The New York Times, 9 december 
1989 
177 Dyson en Featherstone, The road to Maastricht, 367 
178 ‚Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Aussenminister Baker, Berlijn (west)’, 12 december 1989, 
Dokumente zur Deutschlandpolitik, 636  
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uiting met de Duitse hereniging in het vooruitzicht: ‘Am Ende müsse der Prozess der 

europäischen Integration stehen – für die Staaten, die die wollten, wo dann ein Teil 

der Souveränität an die Gemeinschaft übertragen werde. Es sei wichtig, dass die 

beiden Teile Deutschlands dies akzeptieren. [...] Das Deutschland von morgen werde 

ein westlich orientiertes Land sein. [...] Der geborene Partner für uns sei Frankreich. 

Dies liege auch im Interesse Frankreichs. Er wolle ganz offen sagen, dass es gut 

wäre, wenn die Entwicklung mit Mitterrand und ihm persönlich, dem BK, verbunden 

werden könnte. Zu recht würden der Präsident und er als diejenigen gelten, die den 

Europa-Motor wieder angeworfen hätten.’179

De rol van Kohl was ambivalent. Enerzijds actief door zijn pro-Europese 

ideologische overtuigingen, anderzijds terughoudend door binnenlandse politieke 

overwegingen. Ook in Duitsland was er geen sprake van een consensus. Er was 

hevige oppositie van de ordo-liberale coalitie met de Bundesbank voorop. Andere 

alternatieven waren niet alleen mogelijk geweest, velen in Duitsland vonden het zelfs 

wenselijk. Het afstaan van de D-Mark, een van de grootste naoorlogse successen in 

Duitsland, was een pijnlijk idee. De scheidslijn lag tussen diegenen die overtuigd 

Europeaan waren in de traditie van Adenauer en diegenen die Europa functioneel 

benaderden. Kohl en Genscher waren veruit de meest prominente 

vertegenwoordigers van de eerste coalitie. De Bundesbank en het Ministerie van 

 

 

Conclusie 

De grote vraag in dit hoofdstuk is of de val van de muur nu wel of niet heeft 

bijgedragen aan de totstandkoming van de EMU. In tegenstelling tot Moravcsik en 

Parsons kan worden geconcludeerd dat het er wel toe heeft gedaan. De timing, het 

korte tijdsbestek tussen de val van de muur en de beslissing om het proces definitief 

in gang te zetten, heeft niet alleen tot een verhoogde inzet van de betrokkenen 

geleid. De perceptie over de urgentie van de EMU was vele malen groter en 

daarmee ook de druk om een beslissing te forceren. Het is niet met zekerheid te 

zeggen of er zonder deze druk ook een datum afgesproken zou zijn. Een mislukte 

top in Straatsburg had wellicht het EMU-proces een totaal andere wending kunnen 

geven. 

                                                
179 Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Staatspräsident Mitterrand, Latché, 4 januari 1990, 
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Financiën waren dat van de tweede groep. Het Ministerie van Economie trachtte nog 

de intellectuele leiding te nemen door een model gebaseerd op competitie in plaats 

van de coronation theory. Het bevond zich echter niet in de machtspositie om grote 

invloed uit te oefenen.  

Kohl bevond zich na een tijd handig laveren wel in een positie om het beleid 

naar zijn hand te kunnen zetten. Binnen de regering lukte het hem om Genscher 

constant voldoende op afstand te houden, onder andere omdat hij zich ook 

tegenover Waigel moest verantwoorden. Opvallend was dat deze laatstgenoemde 

uiteindelijk ook een EMU steunde vanwege de grotere politieke context. De 

Bundesbank werd langzaamaan na Hannover steeds meer ingebonden. Met name in 

het Delors Comité werd Pöhl verantwoordelijkheid voor de EMU opgedrongen. 

Daarnaast was de Guigou groep een belangrijk middel om het Ministerie van 

Financiën meer constructief te laten meedenken.  

 Hoewel de oppositie vooral met economische argumenten het debat rondom 

EMU aanging, leken in Straatsburg de geopolitieke en ideologische argumenten de 

hoofdrol te spelen. Het is niet de vraag of deze argumenten gerechtvaardigd en 

oprecht waren. Belangrijk was dat in de belevingswereld van de belangrijkste spelers 

de val van de muur en de noodzaak om Duitsland verder in het Westen te binden 

aan elkaar werden gekoppeld en in de vorm van de EMU werd gegoten. De 

onzekerheid die Kohl in november en december veroorzaakte, door zonder overleg 

zijn tien puntenplan voor te stellen en tot het laatste moment heeft getracht om de 

IGC uit te stellen, heeft de verbinding in het buitenland tussen Duitse eenwording en 

EMU alleen maar sterker gemaakt.180

De eindconclusie van Moravcsik over deze periode luidt als volgt: ‘[…] economic 

conditions were largely favorable, German business was firmly (albeit not 

 Kohl zelf leek in deze periode nog te 

balanceren tussen enerzijds zijn pro-Europese overtuigingen en anderzijds zijn 

binnenlandse politieke belangen. Nadat hij zelf de mogelijkheid zag om op beide 

terreinen winst te boeken en daarmee ook zijn eigen leiderschapspositie te 

versterken, begon de idee van een verenigd Duitsland in een Europese Unie (en 

EMU) pas werkelijk te leven. Kohl ontpopte zich na Straatsburg tot een ware 

voorstander van EMU. 
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enthusiastically) supportive, and the economic conditions of EMU were at best 

uncertain, so the Kohl government enjoyed a certain autonomy to pursue its 

European federalist ambitions.’181

Moravcsik noemt de link tussen de val van de muur en de EMU oppervlakkig: 

‘[…] the sequence of events in fact helps us to dismiss the possibility that linkage of 

German unification was decisive. Instead, timing strongly supports the economic 

explanation. The decision to move ahead on EMU through an IGC predates the fall of 

the wall by at least three months and probably three years, depending on how one 

reads the evidence, and continued long after reunification was completed.’

 De woorden a certain autonomy duiden aan dat 

Moravcsik ook wat de EMU betreft aan zijn stelling vasthoudt dat economische 

factoren primair waren. ‘National preferences concerning international trade and 

monetary policy can therefore be understood as a reflection of the economic 

incentives generated by patterns of international economic interdependence […] The 

primacy of economic interests does not relegate geopolitical ideology to 

insignificance. […] Yet economic interests remained primary.’  

182 Ook de 

onderhandelingspositie van Duitsland wijzigde volgens hem niet door de val van de 

muur. ‘From mid-1989 onward the German position – EMU only on the traditional 

economist preconditions of capital mobility, economic convergence, central bank 

independence at home and abroad, and simultaneous movement toward closer 

political cooperation – remained constant. […] In sum, […] unification did not 

fundamentally change the German policy consensus. It led only to a ‘”redoubling of 

previous efforts.”183  Parsons is het met deze constatering eens: ‘The separation of 

EMU and unification deals was confirmed in their content: no significant French quid 

pro quo on unification was made in return for the EMU IGC.’184

 Timing was, in tegenstelling tot de voorstelling van zaken door Moravcsik en 

Parsons, een kwalitatieve factor in Straatsburg. De situatie in het Oosten zorgde voor 

een grotere urgentie om een datum voor een IGC vast te leggen. Wanneer Frankrijk 

zich niet zo hard had gemaakt voor een datum dan had Duitsland wellicht de 

aandacht naar minder vergaande gebieden van Europese samenwerking verlegd. De 

snelheid waarmee het besluit tot stand kwam, heeft bijgedragen aan het succes van 

de top. Tijdens het Delors Comité en in Madrid was er nog geen sprake van dat er in 

  

                                                
181 Moravcsik, The choice for Europe, 388 
182 Moravcsik, The choice for Europe, 397 
183 Ibidem, 399-400 
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december een datum voor het begin van een IGC zou worden afgesproken. Lange 

tijd, tot aan de vooravond van de top in Straatsburg, heeft er onzekerheid bestaan 

over het vervolg van het proces na Madrid. Vooral nadat Kohl de aandacht meer op 

het oosten had gericht. Wanneer men de mate van urgentie die geboden werd door 

de EG en NAVO partners in ogenschouw neemt, zou men ook een ernstige terugval 

in het proces kunnen verwachten wanneer Kohl niet bereid was geweest om een 

datum af te spreken. Het is niet vanzelfsprekend dat de EMU dezelfde koers had 

gevolgd in deze alternatieve situatieschets van de geschiedenis. In die zin is de 

timing van significant belang geweest en daarmee ook de aanstaande Duitse 

hereniging. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe Moravcsik de exogeen-

endogeen tegenstelling probeert te doorbreken door de internationale politiek onder 

andere door de nationale dynamiek te verklaren. Eén probleem daarbij was zijn 

ontologisch dualisme wat zijn theorie uiteindelijk deterministisch maakt door de 

nadruk op exogene structuren. De internationale economie bepaalt immers het 

gedrag van individuen. In de verklaring van Straatsburg zien we een ander probleem 

in de benadering van Moravcsik. Dit probleem is epistemologisch. In zijn stelling dat 

de val van de muur niet ter zake deed, omdat de Duitse onderhandelingsposities in 

feite niet erdoor waren veranderd, laat zien dat zijn begrip van causaliteit, efficiënte 

causaliteit, om een waarneembaar effect vraagt.i Wanneer hij terug redeneert vanuit 

het effect, de totstandkoming van de EMU, mist hij de alternatieven die mogelijk 

waren geweest en de factoren die een niet direct waarneembaar effect hebben 

gehad, zoals ideeën.185

 De conclusie van Parsons is dat Mitterrand en daarmee Frankrijk de ideële 

entrepreneur in de totstandkoming van de EMU is geweest. Het probleem bij 

Parsons is dat ideeën een lege huls bleken te zijn doordat ideeën ondergeschikt zijn 

aan het individu en dat hij in zijn epistemologie vasthoudt aan de scheiding tussen 

 De val van de muur laat geen waarneembaar effect zien in 

de onderhandelingsposities van Frankrijk en Duitsland en heeft dus ook niets ‘in 

beweging’ gebracht. Zo gezien is het begrijpelijk dat Moravcsik de verbinding tussen 

de val van de muur en het einde van de Koude Oorlog oppervlakkig noemt, maar het 

betekent niet dat er geen verbinding was. Niet (direct) waarneembare oorzaken 

kunnen evenwel reëel zijn als materiele oorzaken. 

                                                
185 Vivien A. Schmidt en Claudio M. Radaelli, Policy change and discourse in Europe: Conceptual and 
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ideeën en materie. Hij duidt zelf aan dat in zijn studie de idee niet buiten het individu 

om bestaat. ’It differs from most ideational arguments in that it is the actors, not the 

observer, who are defining the range across which ideas matter.’186

 In het vorige hoofdstuk is het eerste grote obstakel voor een dynamische en 

endogene theorie benoemd, namelijk het ontologisch dualisme. In dit hoofdstuk zien 

we het tweede grote obstakel. Beiden auteurs houden vast aan de positivistische 

methode efficiënte causaliteit om een effect aan te tonen. Dit causaliteitsbegrip houdt 

in dat een causale factor altijd waarneembaar moet zijn. Ten eerste betekent dit dat 

niet waarneembare, maar wel reële factoren geen causaal effect kunnen hebben. 

 De idee is niet 

onafhankelijk. Hoewel Parsons graag zou willen schrijven over de sociale context 

van ideeën, of de subtiele invloeden die ze kunnen hebben, blijft hij bij zijn 

empirische methode om de causaliteit van ideeën aan te tonen. Hierdoor is er 

uiteindelijk weinig verschil tussen de structurele theorieën en zijn theorie. En dat 

terwijl men zou verwachten dat wanneer de rol van ideeën in het EMU proces 

worden bestudeerd dat er een effect van de val van de muur zou worden gevonden. 

Het Duitse vraagstuk is een belangrijk onderdeel van de cognitieve component van 

Europese en daarmee ook monetaire integratie. Opvallend genoeg is dit bij Parsons 

niet het geval en besteed hij er relatief weinig aandacht aan. 

 De empirische benadering van Parsons werkt niet zolang men aan het begrip 

efficiënte causaliteit vasthoudt. Parsons meent als we individuen uit dezelfde sociale 

context verschillende keuzes zien maken, dat het aan ideeën te wijten is. Ook hier 

moeten ideeën waarneembaar zijn en een bewegende kracht zijn. Zo blijven ideeën 

alleen een lege huls, omdat er niet naar de inhoud wordt gekeken. In zijn lezing zijn 

het niet de ideeën die een causale werking hebben gehad, maar het individu, in dit 

geval Mitterrand en Kohl, die de doorslag hebben gegeven. Waarom nu juist dat idee 

belangrijk was, blijft buiten beschouwing. Wanneer men politieke verandering 

bestudeert vanuit het efficiënte causaliteitsbegrip, dan wordt de rol van ideeën 

bepaald door de extrinsieke relatie die een idee met een ander object aangaat. De 

intrinsieke inhoud, en daarmee de overtuigingskracht, van ideeën blijft buiten 

beschouwing. Oftewel, het constitutieve karakter van ideeën zoals het 

constructivisme dat graag benadrukt, kan niet worden gecombineerd met het 

efficiënte causaliteitsbegrip. 
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Ten tweede schuilt er een determinisme in dit causaliteitsconcept. Het 

terugredeneren vanuit het effect, laat de alternatieve mogelijkheden in de 

geschiedenis buiten beschouwing. Een verklaring vanuit het efficiënte 

causaliteitsbegrip vraagt namelijk om een herhaaldelijk dezelfde oorzaak-gevolg 

relatie, wat in de sociale wetenschappen onmogelijk is vanwege de unieke situatie. 

De enige wijze om het toch voor elkaar te krijgen is de werkelijkheid te reduceren tot 

een aantal essentiële vooronderstellingen, zoals het rationeel egoïsme van 

individuen. 



Conclusie 
 

Deze thesis heeft niet de pretentie om de causaliteit van ideeën in het EMU-proces 

aan te tonen. Om dit te kunnen doen zou er een helder concept ontwikkeld moeten 

zijn over wat ideeën zijn. Bovendien is er geen antwoord gegeven op vragen als hoe, 

waarom en wanneer ideeën ertoe doen. Wel is er getracht om aan te geven welke 

factoren er in het proces hebben meegespeeld, waarmee de complexiteit van het 

vraagstuk over het totstandkomen van de EMU duidelijk wordt. Deze thesis is 

ontstaan vanuit de behoefte aan een theorie die de complexiteit van het proces kan 

vangen en tegelijkertijd ook een dynamische geschiedenis kan laten zien die het 

concept causaliteit niet schuwt. Structurele theorieën die aan de hand van een 

essentie de geschiedenis proberen te duiden, versimpelen de werkelijkheid te zeer. 

De theorieën die een bredere kijk op het sociale leven hebben, hebben moeite om de 

niet zichtbare elementen, het culturele, een significant belang toe te kennen. De twee 

bestudeerde werken van Parsons en Moravcsik dienen als voorbeeld van auteurs die 

deze tegenstelling proberen te doorbreken, waarbij zij ook de problemen tonen die 

zich bij het opzetten van zulk een theorie voordoen. 

 De bevindingen van beiden zijn afgezet tegen de twee gekozen momenten in 

het EMU-proces, Hannover en Straatsburg. De top in Straatsburg heeft veruit meer 

aandacht gekregen bij beide auteurs. Hannover werd door beiden genoemd, maar 

weinig geduid. Hannover past volgens hen in de ontwikkeling van de economische 

belangen die rond de EMU in Frankrijk en Duitsland speelden. Voornamelijk de ruil 

tussen de liberalisering van kapitaal en EMU wordt benadrukt. Het geopolitieke 

verhaal komt pas in de herfst van 1989 volgens beiden ter sprake en wordt snel 

ontkracht. Wanneer men een langere periode in ogenschouw neemt, met name sinds 

Mitterrand in Frankrijk aan de macht kwam, ziet men dat er altijd op de achtergrond 

geopolitieke overwegingen hebben meegespeeld. Frankrijk wilde niet alleen een 

plaats aan de monetaire tafel, maar had ook de intentie om Duitsland nog meer in 

West-Europa te binden. Mitterrand voorzag destijds al dat de verdeling van Europa 

niet blijvend zou zijn en daarmee zou het Duitse vraagstuk weer oplaaien. Deze 

constatering doet ook de vraag rijzen naar de verhouding tussen het ideële en het 

materiële in de vorming van belangen. Want ook binnen de economische verklaring 

moet men blijven benadrukken dat men niet objectief kon vaststellen wat de beste 
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optie zou zijn om het hoofd te bieden aan de veranderende internationale economie 

en de problemen in de EMU. Verschillende economische ideeën hadden de potentie 

om gerealiseerd te worden. Vandaar dat een endogene verklaring nodig is om de 

gemaakte keuzes te verklaren. 

 Moravcsik overbrugt met zijn endogene theorie niet de scheiding tussen 

constitutieve en causale theorieën, aangezien de nationale politiek nog steeds door 

exogene structuren, de internationale economie, wordt bepaald. Hij meent dat 

economische redenen primair waren, maar kent wel in het EMU-proces de pro-

Europese idealen een relatief grote rol toe. De constitutieve rol van ideeën, zowel 

ontologisch als epistemologisch, is echter zeer beperkt. Ideeën dragen niet bij aan 

het vormingsproces, maar worden als hulpmiddel aangedragen in tijden van 

onzekerheid. Het ontologisch dualisme, waarbij het ideële en het materiële 

gescheiden zijn, staat een gelijkwaardige positie van ideeën in de weg. Wanneer 

men niet alleen een materieel, maar ook een discursief selectiekader in de vorming 

van belangen meeneemt, ziet men dat geopolitiek al ver voor de definitieve start van 

het proces van belang was. De scheiding tussen objectieve geopolitieke belangen en 

ideeën en verwachtingen over geopolitiek zijn hooguit analytisch te scheiden. Voor 

het subject is het een en hetzelfde. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor economische 

ideeën. Het Delors Comité, de Guigou groep, maar ook andere ideële entrepreneurs 

als Genscher hebben de EMU als geloofwaardige en gewenste optie neergezet. 

 Epistemologisch gezien zijn er twee problemen bij Moravcsik om de werking 

van ideeën aan te kunnen tonen. Het eerste is dat door de focus op het individu de 

ideeën ondergeschikt worden aan het individu en dat de intersubjectieve dimensie 

van ideeën verloren gaat. Het tweede is de toepassing van efficiënte causaliteit. Dit 

begrip houdt niet alleen in dat de relatie tussen oorzaak en gevolg deterministisch is, 

het moet ook een bewegende oorzaak en een zichtbaar resultaat hebben. Moravcsik 

(en Parsons) komen vanwege deze opvatting over causaliteit tot de conclusie dat de 

val van de muur geen significant effect op het EMU-proces heeft gehad. De 

onderhandelingseisen bleven hetzelfde. De timing heeft inhoudelijk aan de EMU 

niets toegevoegd, hooguit de eis voor een parallelle politieke unie, maar heeft in de 

bewustwording van de belangrijkste spelers een verhoogde mate van urgentie 

veroorzaakt waardoor de druk om resultaat te behalen veel groter was. De idee van 

een herenigd Duitsland heeft geen zichtbare bijdrage geleverd wanneer men het 
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efficiënte causaliteitsbegrip hanteert, terwijl het wel degelijk een factor van belang 

was. 

 Parsons tracht meer direct de exogeen-endogeen tegenstelling te doorbreken 

door de causaliteit van ideeën aan te tonen, maar het probleem is dat zijn ontologie 

niet aansluit op zijn epistemologie. Ontologisch gezien richt hij zich op de 

intersubjectieve dimensie van ideeën, kent ideeën een gelijkwaardige ontologische 

positie toe en gaat uit van een contingente geschiedenis waarbij alternatieven 

mogelijk waren. Dat een postpositivistische ontologie niet samen gaat met een 

positivistische ontologie blijkt uit de ideeëntheorie van Parsons. Ontologisch gezien 

gaat hij uit van de intersubjectieve dimensie van ideeën, waardoor ideeën 

onafhankelijk kunnen bestaan. In zijn methode is het echter het individu en niet de 

idee dat ervoor zorgt dat een bepaald beleid wordt gekozen. Het is vanwege de 

machtspositie van Mitterrand dat het integratiemodel in Frankrijk de andere opties 

heeft verdrongen. Op dezelfde wijze kan men stellen dat in Duitsland de pro-

Europese coalitie het van de ordo-liberale coalitie heeft gewonnen door de 

machtspositie van Kohl en de ingeperkte onafhankelijkheid van Pöhl door zijn zitting 

in het Delors Comité. De belangen zijn hierom niet endogeen, maar exogeen 

gegeven vanuit een op machtspolitiek gebaseerd realisme. Ideeën zijn in deze 

theorie niet meer dan een lege huls, want we weten nog steeds niet hoe ideeën in 

woord en daad worden omgezet. 

 Daarnaast wil Parsons de rol van ideeën aantonen door de methodes van het 

positivisme, inclusief efficiënte causaliteit, te gebruiken zodat zelfs de grootste 

sceptici er niet meer om heen kunnen. Dit betekent echter wel dat er een altijd 

geldende verbinding (constant conjunction) tussen oorzaak en effect moet zijn 

waarbij er sprake is van gelijkenis. Wanneer ideeën het handelen van een individu in 

enige mate bepalen, zonder dat deze uit de context zijn af te leiden, zal er niet 

constant hetzelfde effect optreden. Er is namelijk geen logisch gedetermineerde 

relatie tussen een idee en het resultaat ervan. Efficiënte causaliteit is niet geschikt 

om ideeën mee te bestuderen en toch wil Parsons juist hier mee aantonen dat 

ideeën er toe doen. 

 De endogeen-exogeen dichotomie die Parsons en Moravcsik proberen te 

slechten, blijft in stand door positivistische veronderstellingen die een gelijkwaardige 

rol van ideeën en het materiële in de weg staan. Daarnaast hebben we bij Parsons 
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gezien dat een ontologie en een epistemologie niet los van elkaar kunnen staan. Het 

ontologisch dualisme en de primaire rol van het individu bij beide auteurs zorgen 

ervoor dat beide een structurele theorie zijn. Het is de internationale economie of een 

machtsrealisme dat het proces bepaalt, waarbij beide theorieën niet kunnen 

verklaren waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het gebruik van het efficiënte 

causaliteitsbegrip zorgt ervoor dat niet waarneembare factoren niet als oorzaak 

kunnen worden aangeduid. Ideeën zijn hierdoor uitgesloten en daarbovenop schuilt 

er in deze benadering een determinisme dat een dynamische en endogene theorie in 

de weg staat. 



Aanbevelingen 
 

Het probleem waar de constitutieve en de causale problemen om heen draaien, is 

dat er in de sociale wetenschappen, in tegenstelling tot de exacte wetenschappen, 

een verklaring een element moet bevatten wat de intentie of betekenis van een 

gebeurtenis weergeeft. Men kan niet puur empirisch te werk gaan in de studie naar 

de internationale politiek. De causale theorieën proberen de fenomenen te verklaren, 

maar het positivistische concept efficiënte causaliteit is niet geschikt om sociale 

fenomenen te bestuderen. Daarvoor zou men herhaaldelijk dezelfde oorzaak-gevolg 

relatie moeten waarnemen, wat vanwege het unieke karakter van de situatie 

onmogelijk is. Een verklaring zou zich hierom niet moeten richten op de vraag of er 

een causale relatie is, maar op de vraag hoe deze tot stand is gekomen. Anders 

gezegd, het moet zich richten op de causale mechanismen. 

De constitutieve theorieën verklaren niet, maar proberen de fenomenen te 

begrijpen. Waar de causale theorieën uitgaan van de volledige kenbaarheid van het 

bestudeerde object, gaan de constitutieve theorieën ervan uit dat het object nooit 

volledig waarneembaar is. Er is altijd een subjectieve betekenis aan het object toe te 

schrijven dat niet kenbaar is. De bestudering ervan vraagt dan ook om een 

interpretatie. Taal is vaak het medium waardoor het subjectieve zich uit en betekenis 

geeft aan een gebeurtenis. Het probleem is dat de bestudering van het subjectieve 

de objectieve betekenis van het fenomeen overschaduwt. De constitutieve theorieën 

negeren de transcendentale condities waaruit taal en subjectiviteit voortkomen.  

Beide theorieën hebben een gezamenlijk probleem, namelijk hun 

antropocentrische ontologie.187

                                                
187 Nick Srnicek, Assemblage theory, complexity and contentious politics: The political ontology of Gilles 
Deleuze (2007) 2 

 Ze zijn teveel gericht op de subjectieve ervaring en 

niet op de materiële werkelijkheid. De werkelijkheid wordt binnen de belevingswereld 

van het subject geplaatst, in plaats van het subject binnen een grotere werkelijkheid. 

Het traditionale realisme heeft het subject als onderwerp van studie. In dit atomisme 

wordt getracht te verklaren waarom een individu een keuze maakt, er van uitgaande 

dat het individu het proces in beweging brengt. Bij Moravcsik worden de acties van 

het individu door de internationale economie bepaald, maar het individu is wel de 

causale kracht in het proces. Ook bij Parsons speelt het individu een significante rol. 
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In de constitutieve theorieën wordt het subjectieve geobjectiveerd, waardoor ook 

deze de fout maakt een antropocentrisch beeld op de werkelijkheid te projecteren. 

Waar bij de één het individu een ontologische essentie is, krijgen bij de ander sociale 

conventies de status van een ontologische grondslag. 

Om deze problemen te overkomen en tot een materiële en dynamische 

ontologie te komen zal men het subject, en daarmee identiteit, ondergeschikt aan de 

differentie moeten maken. Om het subject of individu188

Geïnspireerd door Spinoza, tracht Deleuze het denken niet essentialistisch en niet 

typologisch te laten zijn. Het denken moet niet verwijzen naar een realiteit buiten 

deze wereld waarmee de ordening en totstandkoming van deze wereld verklaard 

kunnen worden. Simpel gezegd, er zijn geen vooronderstellingen, want het denken 

begint altijd vanuit een nieuw en uniek startpunt. Deleuze noemt dit rhizomatisch. 

Een rhizoom, letterlijk een wortelstok, staat voor de horizontale groeiwijze van 

bijvoorbeeld gras. In tegenstelling tot de wijze waarop een boom groeit, heeft gras 

geen kern of stam waaruit het voortkomt. Op dezelfde wijze heeft het denken volgens 

Deleuze ook geen oorsprong in een bepaalde kern of identiteit. Hieruit volgt dat het 

denken non-hiërarchisch en compleet vrij is door de afwezigheid van een kader 

waarbinnen het denken zou moeten plaatsvinden. Deleuze veronderstelt geen 

transcendent ordeningsprincipe dat ordening en structuur in de werkelijkheid 

aanbrengt.

 te kunnen bestuderen zal 

men de ontstaansmechanismen van het daadwerkelijke individu moeten aantonen. 

Dit zou kunnen aan de hand van de filosofie van de Franse filosoof Gilles Deleuze. In 

zijn filosofie van de immanentie vinden we een ontologie van de differentie. In deze 

ontologie is er ruimte voor een breder causaliteitsbegrip, genaamd immanente 

causaliteit, en een ontologische gelijkwaardige plaats voor het ideële en het 

materiële (ontologische dualiteit).  

 

189

                                                
188 Met individu wordt hier een ruimer begrip dan gebruikelijk aangehaald. Onder individu wordt elke 
vorm van een identiteit verstaan. 
189 Een goed voorbeeld van een filosofie die dat wel doet, is de Idee van Plato.  

 De geschiedenis van de filosofie kenmerkt zich door essentieel en 

typologisch denken. In die zin is het uitgangspunt van de filosofie van Deleuze 

radicaal te noemen. De vraag is alleen wat hij hier tegenover stelt. Hoewel Deleuze 

tot het postmodernisme wordt gerekend, is hij een realistische filosoof. Dit betekent 

dat hij de werkelijkheid volledige autonomie ten opzichte van het bewustzijn toekent. 
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De werkelijkheid is volgens hem niet reduceerbaar tot mentale entiteiten of sociale 

conventies. De consequentie hiervan is dat hij wel een alternatieve verklaring voor 

het ontstaan en voor de identiteit van de dingen moet geven. 

 Kort gezegd, stelt Deleuze dat, in plaats van identiteit, de differentie 

ontologisch primair is. ‘Het moderne denken vertrekt niet langer vanuit een actueel a 

priori maar verhoudt zich tot de virtualiteit of  ‘chaosmos’. Dit is geen toestand, maar 

een chaotisch proces of een stroom van kosmische krachten waarin niets ‘is’, maar 

alles voortdurend ‘verschilt’.190

‘Deleuze is not a realist about essences, or any other transcendent 

entity, so in his philosophy something else is needed to explain what 

gives objects their identity and what preserves this identity through 

time. Briefly, this something else is dynamical processes. Some of 

these processes are material and energetic, some are not, but even the 

latter remain immanent to the world of matter and energy. […] One way 

to think about essentialism is as a theory of the genesis of form, that is, 

as a theory of morphogenesis, in which physical entities are viewed as 

more or less faithful realizations of ideal forms. The details of the 

process of realization are typically never given. Essences are thought 

to act as models, eternally maintaining their identity, while particular 

entities are perceived as mere copies of these models, resembling 

them with a higher degree of perfection. Deleuze replaces the false 

genesis implied by these pre-existing forms which remain the same for 

all time, with a theory of morphogenesis, based on the notion of the 

different. He conceives difference not negatively, as lack of 

resemblance, but positively or productively, as that which drives a 

dynamical process.’

 Manuel Delanda legt het verschil uit tussen een 

essentieel of naïef realisme en het realisme van Deleuze: 

 

191

                                                
190 Sjoerd van Tuinen, Marc Schuilenburg en Ed Romein, ‘Qu’est-ce que la philosophie?-De 
voorwaarden van het denken volgens Deleuze en Guattari’, in: Ed Romein, Marc Schuilenberg en 
Sjoerd van Tuinen (eds.), Deleuze compendium (2009) 23 
191 Manuel DeLanda, Intensive science and virtual philosophy (2005) 5-6 
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Anders dan de statische filosofieën die een transcendent model als origine van het 

ontstaan aannemen, ontwikkelt Deleuze een dynamische filosofie waarbij identiteit 

niet het principe is, maar het effect van de differentie. Het is een procesgeoriënteerde 

ontologie van de immanentie, omdat het redeneert vanuit het proces waaruit het 

individu tot stand komt. Dit proces noemt Deleuze individuering. De reden waarom 

een individu een bepaalde vorm aanneemt, wordt niet beredeneerd vanuit het effect, 

maar vanuit het proces waaruit het ontstaan is. Vorm en materie zijn bij Deleuze niet 

gescheiden maar hebben een interactieve relatie.  

 Dit proces van individuering wordt ook wel actualisering of diffent/ciation 

genoemd. In dit proces vinden we zijn concept immanente causaliteit terug. In plaats 

van essenties noemt Deleuze menigvuldigheden als oorsprong van het ontstaan der 

dingen. Actualisering is de beweging van de differentie of de menigvuldigheid naar 

het actuele, ofwel naar datgene wat wel vorm heeft. Een beweging van intensieve 

differentie naar extensieve differenties. In dit proces zijn er drie niveaus te 

onderscheiden: de differentiatie, de differenciatie en de intensieve differenties. Het 

eerste niveau is de virtuele toestand, getuige de schrijfwijze met een t, waarin de 

menigvuldigheden zich in een continuüm bevinden. Dit continuüm noemt Deleuze het 

immanente veld. De differenciatie, een werkwoord, is de beweging naar het actuele. 

Het actuele zijn de waarneembare vormen, de identiteiten. De relatie tussen de 

virtuele menigvuldigheid en het actuele individu is te vergelijken met de relatie tussen 

een probleem en een oplossing. Er is geen sprake van een gelijkenis tussen de 

twee, maar het actuele is een reactie op het virtuele. En net als een probleem 

meerdere oplossingen kan hebben, kan het virtuele meerdere actualiteiten 

voortbrengen. Het actuele is slechts een van de mogelijkheden van het virtuele 

systeem.192

Immanent betekent dat iets tot een structuur behoort en deze niet 

overschrijdt. Het virtuele staat hierom niet buiten het systeem en houdt altijd een 

direct contact met het actuele. Zo kan men stellen dat elk object een actueel en een 

virtueel gedeelte heeft zonder dat dit ooit een vaststaand evenwicht bereikt. Het 

virtuele projecteert niet de actuele status van een object, maar ‘vangt’ de mogelijke 

realiseringen van een object. Binnen deze structuur, de intensieve differenties, kan 

een object zich op verschillende wijzen ontwikkelen. De virtuele dimensie behelst dus 

 

                                                
192Levi R. Bryant, Difference and givenness. Deleuze’s transcendental empiricism and the ontology of 
immanence (2008) 234 
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niet een statische entiteit van het object, maar is een state space, een model dat de 

wijzen waarop een object kan veranderen vangt. Dit is wat het virtuele dynamisch 

maakt. ‘[…] what their state space captures is not their static properties but the way 

these properties change, that is, it captures a process.’193 Menigvuldigheden vangen 

de potenties van objecten. Het verschil met essenties is: […] essences bear to their 

instantiations the same relation which a model has to its copies, that is, a relation of 

greater or lesser resemblance, multiplicities imply divergent relations which bear no 

similarity to them. […] Unlike essences which assume that matter is a passive 

receptacle for external forms, multiplicities are immanent to material processes, 

defining their spontaneous capacity to generate pattern without external 

intervention.’194

In het immanente veld kan men tendensen in de bewegingen van de 

menigvuldigheden ontdekken. Het immanente veld is een metastabiel systeem 

waarbinnen een kleine verschuiving voor een asymmetrie en dus een probleem kan 

zorgen. Deze virtuele omstandigheden bepalen waarom een actualiteit wel of niet 

een bepaalde vorm krijgt. Deleuze noemt deze omstandigheden de intensieve 

differenties of het principe van voldoende grond. Dit principe speelt een rol in het 

ontstaan van de dingen, maar is niet de oorzaak van dingen in de zin van een 

efficiënte causaliteit. Het principe van voldoende grond ‘articulates the necessary 

conditions under which individuation is possible’. Het verschil tussen dit principe en 

(efficiënte) causaliteit is: ‘The principle of sufficient reason seeks to determine 

conditions of inclusion or the conditions for containment within the notion of the 

individual. By contrast, the principal of causality seeks to determine why or how 

something comes about through a chain of efficient causes. As Deleuze puts it, […] 

sufficient reason expresses the relation of the thing with its own notion whereas 

cause expresses the relations of the thing with something else.’

 De verbinding tussen vorm en materie blijft dus behouden. 

195

                                                
193 DeLanda, Intensive science, 13 
194 Ibidem, 26 
195 Bryant, Difference and givenness 226-7 

 Het principe van 

voldoende grond verklaart het actuele aan de hand van interne verschillen, terwijl 

efficiënte causaliteit verklaart door te refereren aan iets wat buiten het actuele ligt. 

Causaliteit veronderstelt de vraag ‘waarom iets bestaat’, terwijl het principe van 

voldoende grond de vraag veronderstelt ‘waarom het ene is en niet iets anders is’. 
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 Daarnaast breekt de filosofie met het determinisme dat een structurele 

verklaring in zich heeft. Doordat het veld wordt gekenmerkt door menigvuldigheden 

zijn er meerdere richtingen aanwezig in welke een actualisering zich kan voltrekken 

en ook meerdere wijzen waarop. Doordat het systeem meerdere aantrekkingspunten 

kent, zijn er altijd verschillende opties aanwezig. ‘[…] a space with multiple attractors 

breaks the link between necessity and determinism, giving a system a ‘choice’ 

between different destinies, and making the particular end state a system occupies a 

combination of determinism and chance.’196 Een differente ontologie staat niet alleen 

voor beweging, maar ook voor contingentie. Een geschiedenis is altijd afhankelijk 

van de rol van toeval en onzekerheid, waardoor meerdere trajecten denkbaar zijn. 

Kennis van deze verschillende opties brengt een beter inzicht in de oorzaak van een 

effect, dan wanneer men een oorzaak alleen kent door het werkelijke effect te 

kennen. Want ‘true knowledge proceeds from the cause to effect’ en niet 

omgekeerd.197

Geheel in de stijl van Deleuze zal zijn filosofie nog eens worden betracht vanuit een 

andere invalshoek. Het doel hiervan is om duidelijk te maken welk filosofisch thema 

het principe van voldoende grond raakt. Naast een filosofie van de immanentie en 

differentie, noemde Deleuze zijn filosofie een transcendentaal-empirisme. De 

samenvoeging van transcendentaal en empirisme is een exymoron, een 

samenvoeging van twee ogenschijnlijke tegenstellingen.

 Daarnaast staat een individu altijd op zich, omdat de omstandigheden 

waar het uit voortkomt uniek zijn, het dynamische veld is namelijk altijd anders. 

 

198

 Het empirisme is voor Deleuze enerzijds de bron van illusie, dwaling en 

bedrog; […] if empiricism is a fallacy, then this is because it treats the abstract as 

what is truly concrete. This is a fallacy shared by rationalisms, empiricisms, and 

transcendental philosophies alike. In all of these cases, the form of the subject and 

object, along with the distribution of empirical selves and objects in space, is treated 

as the concrete, and conditions thereby traced, as it were, from the outline of these 

forms.’

 Het transcendentale is 

immers niet empirisch waar te nemen. 

199

                                                
196 DeLanda, Intensive science, 35 
197 Gilles Deleuze, Expressionism in philosophy: Spinoza (2005) 115 
198 Ed Romein, ‘Hume’, in: Romein (eds.), Deleuze compendium,  63 
199 Bryant, Difference and givenness, 263 

 Wanneer het denken wordt voorgesteld als een proces tussen een subject 
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en een object, betekent dit dat er vooraf al een veronderstelling bestaat die bepaalt 

wat een subject en een object inhouden. Dit is de illusie van het bewustzijn, want zo 

meent Deleuze: ‘we are not the cause of our thoughts and actions, but only assume 

that we are based on their affects upon us. […] we suppose that we are causes and 

not effects.’200

 Toch is het het empirisme wat het uiteindelijk mogelijk maakt om tot een 

interne, in plaats van externe, conceptie van differentie te komen. Dit is echter een 

superieur of transcendentaal empirisme. 'Het transcendentaal-empirisme is 

transcendentaal omdat ze de voorwaarden van ervaringen wil expliciteren die niet in 

de ervaring aan het bewustzijn toegankelijk zijn. Transcendentaal slaat hier op de 

noodzakelijke deductie van de werkelijkheidsvoorwaarden uit de ervaringen.'

 

201 Dit 

transcendentaal-empirisme is alleen niet mogelijk zolang de relatie tussen subject en 

object het primaat hebben in de kenbaarheid van de werkelijkheid. Een subject en 

een object veronderstellen namelijk altijd de aanwezigheid van zichzelf. '[…] insofar 

as it is always an intentional relation between subject and object, somewhere, 

someplace, an external difference will inevitably be posited and will parade itself in 

the guise of an internal difference. The conditions inevitably end up being traced from 

the conditioned.' […] The empiricism of Hume, as Deleuze articulates it, begins not 

with the question of how a subject can know an object, nor with how subjects 

produce objects or objects produce subjects, but rather with the question of how both 

subjects and objects can be produced out of a field that does not assume them in 

advance. It is there that we can begin to see how "superior empiricism" avoids the 

fallacy of empiricism. Transcendental empiricism does not assume in advance what 

subjects and objects ought to be in the sense of formal essences, but instead sees 

them as productions out of a field of immanence where immanence is immanent to 

nothing save itself.'202

                                                
200 Jon Roffe, ‘Gilles Deleuze (1925-1995)’, 

 Het denken komt volgens Deleuze niet voort uit de relatie 

tussen een subject en een object, maar uit een immanent veld dat vooraf gaat aan 

deze entiteiten. Een subject en een object zijn niet reeds vastgesteld, maar zijn ook 

producten van het wordingsproces. Op deze wijze zijn het subject en het object 

immanent aan het proces. 

http://www.iep.utm.edu/deleuze/  
201 Romein, ‘Hume’, 64-5 
202 Bryant, Difference and givenness, 265 

http://www.iep.utm.edu/deleuze/�
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 In het empirisme dat Deleuze verwerpt, worden subjecten en objecten als 

afgesloten entiteiten beschouwd. Het transcendentaal-empirisme daarentegen opent 

deze eenheden ‘en legt een pre-individuele dimensie onder iedere identiteit bloot’.203 

Zoals hierboven al gesteld 'vertrekt een conceptuele creatie nooit vanuit een 

intentioneel subject, maar vanuit een strikt pre-individuele en onpersoonlijke 

intuïtie.'204 Deze pre-individuele dimensie is het immanente veld. Het is virtueel, en 

niet actueel, in de zin dat het ‘niet samengesteld (is, red.) uit objecten of individuen, 

maar wordt bevolkt door singulariteiten en potentialen.’ Het aanwijzen van 

singulariteiten en potentialen als hetgeen waar de vormen uit voortkomen, doet ons 

ontsnappen ‘aan de cirkelredenering waarin het fundament wordt uitgelegd in termen 

van de gelijkenis met het gefundeerde. Zo kunnen we de genese van de vorm 

denken en vermijden het ‘zijn’ te denken in termen van identiteit.’205 Deleuze 

omschrijft het veld als volgt: 'The plane of immanence is not a concept that is or can 

be thought but rather the image of thought, the image thought gives itself of what it 

means to think […].'206

Het veld herbergt geen essenties en geen transcendent ordeningsprincipe, 

maar is zonder actueel te zijn, wel reëel. De ervaring van een subject is gerelateerd 

aan het veld, omdat het waarneembare altijd in verbinding met het virtuele veld staat. 

‘De zintuiglijkheid betrekt zich niet louter op de 'brute' ervaring. De waarneming is 

altijd doordrongen van intenties, oriëntaties, impulsen en affecten. Zij is omgeven 

door virtuele elementen die niet representeerbaar, maar wel werkelijk zijn. '[…] 

Proust [toont volgens Deleuze, red.] dat de perceptie van een mens strikt genomen 

niet voortkomt uit wat hij doet of zegt, maar dat er tevens een onderliggend ideëel 

veld is dat bepalend is […].'

 Het veld is pre-individueel, omdat het niet gedetermineerd is, 

maar ook omdat het het denken zelf ontstijgt. 

207

                                                
203 Romein, ‘Hume’, 65 
204 Romein, ‘Qu’est-ce que la philosophie?’, 29 
205 Bryant, individuering, 378-9 
206 Gilles Deleuze, What is philosophy?, (2003) 37 
207 Leen de Bolle, ‘Bergson’, in: Romein (eds.), Deleuze compendium, 89-90 

 Het actuele is altijd verbonden met een virtuele 

dimensie waarbij er sprake is van een wederzijdse determinatie. Om het actuele te 

begrijpen zal men ook het virtuele in beschouwing moeten nemen, zonder dit te 

verwarren met de essentie van het actuele, er is immers geen sprake van gelijkenis 

tussen de twee. De ideële variëteit, die onder of naast het actuele ligt, is niet de 

essentie, maar vervult wel een rol in het ontstaan van het actuele. 
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We kunnen nu een aantal elementen in de filosofie van Deleuze aanduiden die 

afstand nemen van de ontologische en epistemologische veronderstellingen in de 

causale en constitutieve theorieën. Het ontologisch dualisme komt naar voren in de 

toekenning van de realiteit van het ideële veld wat in het materiële werkzaam is. 

Deze twee zijn analytisch gescheiden maar zijn uitdrukkingen van wat ontologisch 

gezien één is. Verder is er een breuk met het determinisme. Het virtuele, de 

verschillende mogelijkheden waarbinnen een object zich zou kunnen ontwikkelen, 

blijft in het object opgesloten. Er is geen noodzaak die bepaalt hoe een object zich 

ontwikkelt. Kortom, er is sprake van contingentie. Daarnaast is er een relativering 

van het subject. Het denken komt niet voort uit het subject of uit de relatie tussen een 

subject en een object, maar uit een pre-individueel veld. Het subject wordt hiermee 

ondergeschikt gemaakt aan de realiteit. Dit wil niet zeggen dat het subject er niet toe 

doet, maar dat het een van de elementen is, in plaats van erboven verheven. 

 Binnen het bredere begrip van individuering is er ook een conceptie van 

causaliteit. Immanente causaliteit heeft een nauwe band met het causaliteitsbegrip 

van Aristoteles. Deze laatste had een synthetische opvatting van causaliteit waarbij 

met namen de materiële en formele vorm van belang zijn. 'Crucially, both material 

and formal causes breaks the mould of modern causal analysis in the sense that they 

do not conform to the commonly elicited assumption that causes should 'temporally 

precede' and be 'independent' of effects.'208 Dit zijn kenmerken die ook bij Deleuze 

een rol spelen. 'The basic claim of immanent causality is that the cause and the 

effect are so closely related to each other that it is impossible to assume a strict 

separation between them.'209

 Het is statisch, omdat het niet een lineaire beweging impliceert, zoals 

efficiënte causaliteit. Omdat het een constituerende wijze van causaliteit is, is het 

intrinsiek, in plaats van extrinsiek en actief. Het is intrinsiek in dezelfde zin als het 

proces van actualisering in de filosofie van Deleuze. Zijn ontologie is dynamisch, 

maar zijn verklaring van individuering is statisch. Statisch betekent echter niet 

stilstaand. Het is wel een beweging, maar dan verticaal. Het is de beweging van het 

virtuele naar het actuele, waarbij de dingen aan de hand van intensieve differenties 

 Immanente causaliteit herintroduceert een statisch 

begrip van causaliteit dat honderden jaren verloren was.  

                                                
208 Kurki, ‘Causes of a divided discipline’, 207 
209 Tønder, ‘Ideational analysis’, 23 
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hun plaats krijgen. '[…] a static genesis is a positional genesis in the full symbolic 

sense, defining the ordinality of a system which allows something like a play of 

presence and absence to take place at the level of actualized experience (something 

can only be missing insofar as it has a place). If such a notion of genesis of 

individuals can account for the sufficient reason of the individual without perpetually 

deferring such an account to something other than the individual.'210

 Het is duidelijk dat een statische vorm van genesis een speciale relatie met 

tijd heeft. 'This is no longer the time of succession simultaneity, but it is rather a sort 

of internal temporality belonging to the process of actualization in its various 

manifestations.'

 Immanente 

causaliteit geeft een intrinsieke verklaring, omdat het verwijst naar het individu zelf en 

naar de virtuele dimensie van het individu. Deze endogene verklaring biedt een 

completer beeld van een ontstaansproces, omdat het niet alleen de facetten van een 

effect behandelt, maar ook de niet gerealiseerde en niet waarneembare aspecten die 

in het proces een rol hebben gespeeld.  

211 De progressieve differentiatie zorgt voor een feedback loop, want 

de oorzaak is niet van het effect te onderscheiden. 'The movement from A to B and 

from B to A is the time of unfolding, a solution which constitutes not a time of 

passage or succession, but rather an internal temporality belonging to the 

actualization itself.'212 Het is 'bidirectional, operating immediately on both poles, in a 

kind of time-slip through which a futurity is made … present in an effective 

expression that brings us into the present without it ceasing to be a futurity'.213

 Ideeën hebben volgens Deleuze hierom de mogelijkheid om de 

omstandigheden waarin zij zich bevinden te veranderen door hun expressieve 

kwaliteit. Zij weerspiegelen niet het materiele, zoals een ontologisch dualisme zou 

veronderstellen, maar geven betekenis aan het materiële en aan andere ideeën. ‘We 

might even say that the involvement of an idea with the world locks the latter into a 

particular “worldview”, one that makes a particular policy option look more desirable 

 

Immanente causaliteit breekt met een lineaire notie van tijd, door de wisselwerking 

tussen het virtuele en het actuele. Het is immanent omdat het effect in de oorzaak 

blijft. 

                                                
210 Bryant, Difference and givenness, 233 
211 Ibidem, 235 
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or more feasible than all the other ones.’214 Anderzijds drukt een idee de virtuele 

dimensie van de actuele wereld uit. ‘ As such, we might say that the expressive 

quality of an idea projects the contours of a world that is real but not actual, allowing 

us to see yet another way in which ideas are able to cause changes in policy. An 

idea is a repository of future action.’215

 

  

 De  filosofie van Deleuze leent zich voor een toekomstige ideeëntheorie, 

omdat het een endogene verklaring koppelt aan dynamiek. Deze dynamiek is 

gebaseerd op het immanente causaliteitsbegrip. De drie kenmerken van zijn filosofie, 

een ontologische dualiteit, contingentie en de differentie zijn de basis waarop een 

toekomstige ideeëntheorie gebaseerd zou kunnen zijn. 

                                                
214 Ibidem 
215 Ibid., 21-1 
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i Milja Kurki beschrijft in zijn artikel Causes of divided discipline: rethinking the 

concept of cause in International Relations theory dat causaliteit niet altijd een zelfde 

betekenis heeft gehad. Aristoteles hanteerde het synthetisch causaliteitsbegrip. Hij 

onderscheidde vier soorten causaliteit: materieel, formeel, finaal en efficiënt. De 

eerste twee zijn constituerende oorzaken die iets beperken of juist in staat stellen om 

iets te bereiken of te worden. De laatste twee zijn ‘duwende’ of ‘trekkende’ oorzaken, 

oftewel oorzaken die iets in beweging brengen.  

De eerste twee vormen van causaliteit behoeven een verdere uitleg. 'Material 

causes refer to the matter 'out of which' things come to be. Materially causes simply 

referred to the passive potentiality of matter as a type of cause that enables and 

delimits possible ways of being and changing.'i De nadruk op de constituerende rol 

van de materie van de dingen is van groot belang voor een theorie die de causaliteit 

van ideeën wil aantonen. Het toont een middenweg tussen de ontkenning van 

materiële factoren door radicale ideële verklaringen en het realisme in politieke 

theorieën dat een te zware deterministische rol van materiële factoren hanteert. Het 

materiaal heeft een constituerende causale rol, bijvoorbeeld zoals een timmerman 

afhankelijk is van de fysieke aspecten van het hout dat hij gebruikt. De andere 

constituerende causaliteit is formele causaliteit: 'Formal causes, for Aristotle, referred 

to that which shapes or defines matter. […] that which makes or defines a given 

thing, its 'structure', its qualities and its properties. […] formal causes describe and 

define the structure of 'internal relations' that give meaning and 'being' to things.'i Een 

formele oorzaak duidt op de causale rol van niet-materiële zaken, waaronder ideeën, 

in politieke analyse, omdat ideeën betekenis geven aan het materiële of andere 

ideeën.  

Pas in de filosofie van Descartes en Hume werd de causaliteitsopvatting 

geminimaliseerd. Causaliteit moest mechanisch en waarneembaar zijn. Causaliteit 

werd van vier vormen gereduceerd tot één: efficiënte causaliteit. Efficiënte causaliteit 

werd door Hume als volgt gedefinieerd: ‘[…] the cause is an object precedent and 

contiguous to another, and where all the objects resembling the former are placed in 

a like relation of priority and contiguity to those objects, that resemble the latter.’ 

(Tonder 2010) Deze opvatting heeft tot de volgende aannames in het positivisme 

geleid: causale betrekkingen zijn gebonden aan regelmatigheden (1); deze 
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regelmatige betrekkingen hebben betrekking op waarneembare zaken (2); de 

regelmatigheden zijn deterministisch, vergelijkbaar met regelmatigheden in een 

gesloten systeem (3); en onder causaliteit worden 'bewegende' oorzaken verstaan 

(4).i 
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