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Voorwoord 
 
De Europese integratie is een terugkerend element in mijn studietijd geweest. Zowel in 

theorie als in de praktijk heb ik te maken gehad met Europa. Eerst in de vorm van cursussen 

aan de universiteit en later als stagiair bij de bibliotheek van het Europees Parlement. 

Gedurende deze stage ben ik op het idee gekomen voor mijn scriptie. In het kader van de 

viering van het vijftigste levensjaar van de Verdragen van Rome in 2007 heb ik gewerkt aan 

een project dat zou voorzien in een historische website voor de bibliotheek van het 

Europarlement. Ik begon er 1 mei en een week later, 9 mei had ik al een vrije dag: 

Schumandag of Europadag. Daar had ik nog nooit van gehoord, ondanks al de cursussen over 

de Europese integratie. 

 Ik had wel gehoord van Robert Schuman en het plan-Schuman, maar ik wist niet dat 

dit voor de Europese Unie een feestdag was. Tijdens mijn werkzaamheden stuitte ik op Jean 

Monnet, de auteur en geestelijk vader van het plan-Schuman. Ik schreef een korte 

overzichtsgeschiedenis van Europese eenwording. Monnet en het Europa zoals hij dat voor 

ogen had gingen vooraf aan de Verdragen van Rome en het streven van de 

gemeenschappelijke markt. Het proces van Europese integratie ving aan met de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal die werd gehuisvest in Luxemburg. Ik reed elke dag op de 

fiets naar het Plateau du Kirchberg, de Europese wijk, en kwam langs het gebouw waar 

Monnet en de Hoge Autoriteit, het supranationale orgaan van de gemeenschap, waren 

gevestigd.  

 Monnet en de Europese integratie via sectorale samenwerking zijn een onderbelicht 

thema binnen de geschiedschrijving van de Europese Unie. In de bibliotheek van het 

Europees Parlement vond ik literatuur over Monnet en ik raakte geboeid door deze persoon. 

Na terugkomst in Nederland besloot ik er mijn scriptie aan te wijden.  

 De periode waarin ik aan dit onderzoek heb gewerkt heb ik ervaren als leerzaam en 

interessant. Graag wil ik mijn begeleider, Prof. Dr. D. Helllema, bedanken voor zijn inzicht in 

het onderwerp en advies over het ‘componeren van een stuk’. Ook gaat mijn dank uit naar 

Tole Bobbink, student Algemene literatuurwetenschap, voor de tijd die hij nam om mee te 

lezen en commentaar te leveren. Eventuele fouten en onjuistheden komen op het conto van de 

auteur. 

 

 

Utrecht 12 maart 2007.   
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Inleiding 
 
Het jaar 2007 is voor de Europese Unie (EU) een jubileumjaar. Het is vijftig jaar geleden dat 

op 25 maart 1957 de Verdragen van Rome werden ondertekend. De zes lidstaten van de 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, 

Nederland en West-Duitsland organiseerden zich in de Europese Economische Gemeenschap 

(EEG) en Euratom. Dit wordt door de 27-lidstaten dit jaar dan ook op feestelijke wijze 

gevierd met tal van festiviteiten en bijeenkomsten. De vijftigste verjaardag wordt echter 

gevierd met een vervelende bijsmaak van het naklinkende Nederlandse ‘nee’ en het Franse 

‘non’ tegen de Europese Grondwet. Dit betekent dat de hervormingen die nodig zijn op 

constitutioneel gebied, meer transparantie, meer democratische controle en meer effectiviteit 

in de reeks afspraken die sinds Rome in verdragen zijn vastgelegd, voorlopig opgeschort zijn. 

Europa verkeert in een impasse. Dit is niet de eerste keer in de geschiedenis van het Europese 

integratieproces dat er sprake is van een impasse of crisis.  

 Op 30 augustus 1954 weigerde het Franse parlement het verdrag te ratificeren dat zou 

leiden naar een Europese Defensie Gemeenschap (EDG). Daarmee was tegelijkertijd de weg 

naar een Europese Politieke Gemeenschap (EPG) afgesneden. Dit was, net als ten tijde van 

het Nederlandse en Franse nee tegen het referendum over de Europese Grondwet, een grote 

tegenslag voor wie geloofde in een ‘Verenigde Staten van Europa’. De droom van een 

verenigd federaal Europa mag dan voorlopig uiteen zijn gespat, de EU is nog altijd 

springlevend. En net als na het nee van het Franse parlement in 1954, zal de Europese 

integratie doorgaan. 

 Een andere belangrijke dag voor Europa die elk jaar wordt gevierd is 9 mei. Deze 

historische dag wordt ook wel Schumandag of Europadag genoemd. Op deze dag in 1950, 

hield de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman zijn historische toespraak. 

Deze is de geschiedenis ingegaan als de verklaring van Schuman. Frankrijk nodigde erfvijand 

West-Duitsland en de andere bovengenoemde West-Europese landen uit om te praten over 

een gemeenschappelijke ‘pool’ voor kolen en staal. Het beheer, de productie en de verdeling 

van deze cruciale grondstoffen voor de oorlogsindustrie zouden worden ondergebracht bij een 

op te richten Hoge Autoriteit. De lidstaten zouden een deel hun van soevereiniteit opgeven en 

afstaan aan dit supranationale instituut. Dit baanbrekende idee kwam uit de koker van een 

andere Fransman: Jean Monnet. Dit leidde tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal. In het kielzog van dit plan lanceerde Monnet de bovengenoemde plannen voor een 

EDG en EPG. Een Europese federatie leek in aanbouw en Monnet was de bouwmeester. 
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 De EGKS was het eerste voorbeeld van wat sectorale integratie of ook wel verticale 

integratie wordt genoemd. Economische samenwerking binnen een bepaalde sector van de 

economie zou op den duur leiden naar verdere integratie, ook op politiek gebied. Dit was de 

gedachte van Monnet, maar nog meer van veel van zijn volgelingen. Na 1954 zou Monnet 

met nog een initiatief komen op het gebied van de sectorale integratie. Via zijn Action 

Committee for the United States of Europa dat hij in 1955 oprichtte, lanceerde hij het idee van 

een gemeenschap voor het gebruik van atoomenergie: Euratom. Dit leidde in 1957 tot de 

Verdragen van Rome. Euratom en de EEG vormden twee nieuwe gemeenschappen naast de 

EGKS. Hiermee kwam de teller van het aantal gemeenschappen te staan op drie. Slechts twee 

van de vier voorstellen van Monnet voor sectorale integratie bleken levensvatbaar. 

Uiteindelijk zou het idee voor de gemeenschappelijke markt, horizontale integratie, dat van de 

Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Johan Willem Beyen kwam, de weg vormen 

die leidde naar de huidige EU. 

 De idee van Europese eenwording is niet een nieuw idee. Vooral in de periode tussen 

beide Wereldoorlogen in werden veel plannen gelanceerd onder andere door R. Coudenhove-

Kalegri en Aristide Briand. Dit bleef steken bij theoretische bespiegelingen en verheven 

idealen. Na de Tweede Wereldoorlog schoot het aantal bewegingen en verenigen dat streefde 

naar een federatie of een unie van Europa, als paddestoelen uit de grond. Een hoogtepunt van 

het naoorlogse geluid om te komen tot een federatie was een internationaal congres in de 

Ridderzaal in Den Haag dat van 8 tot 10 mei in 1948 plaats had. Er werd vergaderd door 

enkele honderden politici uit alle Europese landen. Dit leidde direct tot de oprichting van de 

Europese Beweging en indirect tot de oprichting van de Raad van Europa.  

 Deze naoorlogse initiatieven om te komen tot Europese samenwerking in de periode 

1945-1950, leidden niet tot het proces van samenwerking en integratie waar de federalisten op 

hoopten. Europa leek uit de federatieve droom te ontwaken. Theorie en praktijk bleken een 

wereld van verschil als werd gekeken naar het functioneren van de Raad van Europa. Op 9 

mei 1950 werd het proces van Europese integratie nieuw leven ingeblazen. Het sectorale 

Europa van Monnet zou worden uitgewerkt tijdens de onderhandelingen voor de EGKS. In 

1957 kwam er een einde aan het sectorale integratieproces van Monnet. De Europese 

integratie die Monnet in gang zette, werd op een zijspoor gerangeerd. Het proces van 

Europese integratie ging verder via het spoor van de gemeenschappelijke markt.  

Om de Britse premier Tony Blair te citeren in een speech aan het Europees Parlement 

over de Europese integratie: ‘idealen overleven slechts door verandering’. Het ideaal van 

Europese eenwording, het proces van Europese integratie via verschillende sectoren, kwam 
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tot stand door de verbeeldingskracht van Jean Monnet.1 Het ideaal van Europese integratie 

leeft nu voort via het streven naar de gemeenschappelijke markt. Nu het nee tegen de 

Europese Grondwet nog naklinkt, moeten de lidstaten, en dus ook Nederland, een moment 

van bezinning ondergaan. De existentiële vraag over de toekomst van Europa moet door 

Nederland worden beantwoord: Wat is de toekomst van Europa? Welke kant wil Nederland 

dat Europa opgaat en welke rol speelt Nederland hierin? Het ideaal van Europese integratie 

zal slechts overleven door verandering. Welk Europa zal de wereld nu gaan aanschouwen? 

  In deze scriptie wordt niet gekeken hoe het ideaal van de Europese eenwording zich 

in de eenentwintigste eeuw zou kunnen ontvouwen. Er wordt juist een blik geworpen op het 

verleden. Er wordt teruggekeken naar de kiem waaruit de huidige EU is ontsproten. Jean 

Monnet was de geestelijk vader van het plan-Schuman. Deze relatief onbekende, kleine 

Fransman met het grote idee voor een verenigd Europa staat dan ook centraal in dit 

onderzoek. Hij creëerde het eerste Europa (1950-1957). Het Europa van de sectorale 

integratie. Getracht zal worden een beeld te construeren van de ideeën van Monnet met 

betrekking tot Europa en de Europese integratie. Wat was het ideaal dat hij voor ogen had? 

Streefde hij naar een federatie, een Verenigde Staten van Europa of wilde hij slechts de 

Franse natiestaat erbovenop helpen zoals sommige historici stellen?2  De vraag waarop in de 

conclusie een antwoord getracht zal worden te geven is: Wat was de visie van Jean Monnet op 

de Europese integratie? 

 Tijdens eerder onderzoek naar de geschiedenis van de Europese integratie liep de 

auteur aan tegen de relatieve onbekendheid van Jean Monnet. De meeste aandacht gaat uit 

naar het Europa van na de Verdragen van Rome. Dit zou je kunnen aanduiden als het tweede 

Europa, het Europa van de gemeenschappelijke markt (1957-?). Het proces van Europese 

integratie dat bestond voordat de weg naar de gemeenschappelijke markt was ingeslagen, was 

het sectorale Europa van Jean Monnet. Dit wordt ook wel het Europa van de gemeenschappen 

genoemd en krijgt in de literatuur minder aandacht. In het bijzonder de rol van Jean Monnet 

blijft enigszins onderbelicht. Pas in de jaren negentig van de twintigste eeuw verscheen de 

eerste serieuze biografie van Monnet.3 En aan de denkwereld van Monnet, de oorsprong van 

zijn ideeën en de uitvoer ervan en zijn visie op Europa is nagenoeg geen aandacht besteed. 

Een eerste poging om zijn politieke filosofie en ideeën met betrekking tot de Europese 

integratie expliciet te beschrijven is gedaan door F. Fransen in 2001 toen hij The 

                                                 
1 Max Kohnstamm, Jean Monnet: the power of imagination (Florence 1981). 
2 A.S. Milward, The European rescue of the Nation-State (Londen 1992). 
3 F. Duchêne, Jean Monnet. The first statesman of interdependence  (Londen 1994). 
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supranational politics of Jean Monnet. Ideas and origins of the European Community schreef. 

Deze scriptie vormt een poging om een bijdrage te leveren aan de belichting van het sectorale 

Europa in het algemeen en de ideeën van Jean Monnet in het bijzonder.  

 In het eerste hoofdstuk Europese integratie: theorie over- en  herkomst van een idee 

wordt beschreven dat het idee van Europese eenwording al zo oud is als Europa zelf. De 

droom van een verenigd Europa bleef bij theorie. In het interbellum was het geluid van de 

roep om een verenigd Europa zeer sterk en na de Tweede Wereldoorlog bleef de roep om 

Europese eenwording klinken. Uiteindelijk bleek het voorstel van Jean Monnet het schot in de 

roos. Het  bleek het idee dat het proces van Europese integratie tot een realiteit maakte. Het 

hoofdstuk laat zien dat de idee van Monnet niet uniek was en niet zo maar uit de lucht kwam 

vallen.  

 Ook wordt in dit eerste hoofdstuk aandacht besteed aan de theorie van de leer van de 

internationale betrekkingen. Deze loopt historische gezien voor een groot gedeelte parallel 

aan de idee van Europese integratie. Na analyse blijkt dat Monnet enerzijds sterke 

overeenkomsten vertoont met het liberalisme, en dan specifiek het liberaal institutionalisme. 

Anderzijds zal blijken dat Monnet in de traditie van het realisme staat. Tot slot keren de 

begrippen supranationalisme, intergouvernementalisme, federalisme en unie terug. Hiermee 

wordt een theoretisch model gemaakt waarop de positie van een persoon of instituut voor wat 

betreft Europese integratie kan worden geplaatst.  

 Het tweede hoofdstuk is getiteld: Jean Monnet, een leven. Hierin wordt een korte 

schets van zijn rijke, veelzijdige en buitgewone carrière en levensloop gegeven. Dit dient om 

de persoon Monnet te duiden. Zijn opvoeding en scholing worden belicht, zijn ervaringen 

tijdens de eerste Wereldoorlog en zijn baan als hoge functionaris bij de Volkenbond. De 

andere helft van zijn werkzame leven spendeerde hij in de zakenwereld waar hij zijn 

vermaarde netwerk opbouwde. Ook van belang was zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog 

en zijn baan als directeur van het Franse planbureau. Dit vormde de opmaat naar het sectorale 

Europa. Gekeken wordt waar de wortels van zijn ideeën met betrekking tot Europa liggen.  

 In het derde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het Europa van na de oorlog. 

Wederopbouw en herstel 1945-1950 beschrijft een periode waarin de internationale orde 

opnieuw werd vormgegeven. Het zwaartepunt verschoof in deze periode van bilaterale- naar 

multilaterale betrekkingen. Internationale organisaties op militair en economisch terrein 

werden op multilaterale leest geschoeid. Het jaar 1947 kan hierbij als keerpunt worden 

aangewezen. Naast het streven naar transparantie en vrijhandel in de nieuwe orde, kwam het 
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dirigisme en protectionisme opzetten om de nationale economieën te stimuleren. Monnet en 

de EGKS zijn van deze paradoxale tendens de personificatie. 

 In het vierde hoofdstuk wordt het sectorale Europa aan een nadere blik onderworpen. 

In vier delen wordt een Historiografische schets van de Europese integratie, de EGKS en 

Monnet gegeven van het sectorale Europa dat van 1950-1957 bestond. Als eerste wordt een 

algemeen overzicht geboden van de recente literatuur met betrekking tot het proces van 

Europese integratie. Hieruit blijkt dat Monnet en het sectorale Europa onderbelicht zijn. In het 

tweede deel komt de meest succesvolle gemeenschap die Monnet lanceerde aan bod, de 

EGKS. Vervolgens wordt in het derde deel specifiek ingegaan op het supranationale element 

in de organisatie: de Hoge Autoriteit. Beschreven wordt wat de functie was, hoe de opzet- en 

de transitieperiode verliepen en hoe de Hoge Autoriteit functioneerde. Voldeed zij aan de 

verwachtingen? En, wat was de visie op het presidentschap van Jean Monnet, de eerste 

president van de Hoge Autoriteit? Als laatste worden de auteurs Milward, Gillingham, 

Fransen en Duchêne behandeld. Een analyse wordt gemaakt van hun visie op de ideeën van 

Monnet met betrekking tot de Europese integratie. Tot slot keert het model zoals aan het einde 

van het eerste hoofdstuk gepresenteerd terug. 

 In het laatste, concluderende hoofdstuk wordt getracht met de aangeleverde feiten een 

beeld te geven van Monnet en zijn ideeën. Het wordt niet zozeer een herhaling van de feiten 

zoals te lezen in de verschillende hoofdstukken. Als de lezer een overzicht wil hebben van de 

tekst kunnen daartoe de samenvattingen, die aan het einde van elk hoofdstuk staan, worden 

gelezen. In de conclusie wordt gestreefd naar een synthese waarin de centrale 

onderzoeksvraag van deze ideeëngeschiedenis centraal staat: Wat was de visie van Jean 

Monnet op de Europese integratie? 
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’Wheter an idea remains a utopia or is transformed into a reality usually depends on the 

number and vigor of its supporters. As long as thousands believe in Pan-Europe, it remains a 

utopia; as soon as hundred millions believe in it, it is a reality.’ R.N Coudenhove-Calegri4  

 

‘Each man begins the world afresh. Only institutions grow wiser; they store up the collective 

experience; and, from this experience and wisdom, men subject to the same laws will 

gradually find, not that their natures change but their experience does.’ Henri Frédéric Amiel.5 

 

1. Europese integratie: theorie over- en herkomst van een idee  
 

Inleiding 

De Europese integratie, het proces van nadere samenwerking tussen de West-Europese staten 

zoals die na de Tweede Wereldoorlog in gang werd gezet met de oprichting van de Raad van 

Europa en het plan-Schuman, is een betrekkelijk nieuw verschijnsel. De idee van Europese 

eenheid is echter niet nieuw. Het is waarschijnlijk al zo oud als er mensen in Europa wonen 

en de literatuur over dit onderwerp is dan ook aanzienlijk.6 Om de lezer een indruk te geven 

van de oorsprong van de idee van de Europese eenheid, wordt de historie ervan kort 

behandeld. Dit vooral, om te illustreren dat de Europese integratie begin jaren vijftig van de 

twintigste eeuw niet uit de lucht kwam vallen.  

 Ook wordt in dit hoofdstuk een beknopte theoretische uiteenzetting gegeven van de 

leer der internationale betrekkingen. Deze loopt historisch gezien voor een groot gedeelte 

parallel aan de idee van Europese integratie. Binnen de leer der internationale betrekkingen is 

het algemeen aanvaard dat er drie theoretische hoofdstromingen te onderscheiden zijn.7 Het 

realisme vormt de dominante stroming. Daarnaast zijn er het liberalisme en marxisme die 

navolging vinden. Als je Monnet zou willen plaatsen op het spectrum van de leer van de 

internationale betrekkingen, zou je hem een plek geven tussen het liberalisme en het realisme 

in. Aan de ene kant heeft hij een sterke overeenkomst met het liberalisme en dan specifiek bij 

het liberaal institutionalisme. Daarnaast is Monnet zonder meer een realist te noemen. 

                                                 
4 R.N. Coudenhove-Kalegri, Crusade for Pan-Europe. Autobiography of a man and a movement (New York 
1943) 81. 
5 Amiel was een Zwitsers denker wiens aforismen Monnet in zijn memoires aanhaalt.  
6 Zie bijvoorbeeld: Henri Brugmans, L’idée européene, 1918-1965 (Brugge 1965)., Derek Heater, The idea of 
European unity (Leicester 1992). en A. Pagdan, ed., The idea of Europe. From Antiquity to the European Union 
(Cambridge 2002). 
7 J. Baylis en S. Smith eds.,  The globalisation of world politics. An introduction to international relations 
(Oxford 2001) 225. 
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 Het realisme is als begrip niet eenduidig, er zijn binnen deze stroming meerdere 

varianten te onderscheiden.8 Deze stromingen volgen elkaar niet in chronologische lijn op 

zoals dat wel bij het liberalisme het geval is. De verschillende stromingen hebben door de 

eeuwen heen naast elkaar bestaan. Kern van het realisme is dat de staat als belangrijkste actor 

wordt beschouwd binnen het internationale statenstelsel. De hoogste macht, de soevereiniteit, 

ligt bij de staat en deze bezit juridische macht en autoriteit over het territorium.  

Het liberalisme is als stroming binnen de internationale betrekkingen eveneens niet 

eenduidig, maar zoals zoveel ‘grote theorieën’, is het feitelijk een amalgaam van ideeën. Er 

kunnen binnen het liberalisme drie varianten of ‘onderstromen worden onderscheiden.9 Deze 

vallen historisch bezien samen met de idee van Europese eenwording. Het liberaal 

internationalisme heeft haar wortels in de Verlichting; het idealisme won in het interbellum 

aan invloed; en het liberaal institutionalisme kreeg direct na de Tweede Wereldoorlog 

navolging. Liberalen beargumenteren dat het systeem van Westfalen met de ‘balance of 

power’ politiek zelf het product van een idee is.10 En ideeën kunnen veranderen als de wil, 

verbeelding en de bereidheid daartoe aanwezig zijn. Zo zou er volgens de liberalen binnen de 

chaos die er heerst binnen het internationale statenstelsel of systeem van Westfalen, een orde 

kunnen worden gecreëerd. Een orde die naast of boven de soevereine staat komt te staan en 

zodoende oorlog uitbant.  

In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het liberaal internationalisme dat na de 

oorlog aan populariteit won. Het functionalisme en het neo-functionalisme bevatten beide 

elementen die overeenkomen met de ideeën en de visie van Monnet op de West-Europese 

naoorlogse situatie. Ter afsluiting van dit hoofdstuk komt een theoretisch model aan bod. Een 

figuur waarin de positie van een persoon of instituut voor wat betreft Europese integratie kan 

worden geplaatst. De begrippen die in het dit hoofdstuk aan bod komen, 

intergouvernementalisme, supranationalisme, unie en federatie keren weer terug. 

 

Voor 1918 

De Franse historicus Jean-Baptiste Duroselle onderscheidt drie verschijningsvormen waarin 

de idee van een verenigd Europa door de eeuwen heen naar voren komt.11 Als eerste is er 

volgens hem het principe van Europese eenheid door geweld. Vanaf de Romeinen tot en met 

                                                 
8 Baylis en Smith Globalisation, 149. 
9 Ibidem, 162. 
10 Baylis en Smith, Globalisation, 163. Zie ook: D. Philpott, Revolutions in sovereignty: how ideas shaped 
modern relations (Princeton 2001). 
11 B. Boxhoorn en M. Jansen, De integratie van Europa. Een historische balans (Bussum 1997) 37. 
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Adolf Hitler leefde de idee om door middel van militair geweld het Europese continent onder 

een en hetzelfde gezag te brengen.  

De tweede verschijningsvorm is volgens Duroselle Europese eenwording op basis van 

diversiteit (diversité). Hiermee wordt een systeem van wederzijdse erkenning door soevereine 

staten bedoeld. De wortels van dit idee vinden hun oorsprong in de Vrede van Westfalen 

(1648), het Westfaalse of internationale statenstelsel. Soevereiniteit van de natiestaat als 

hoogste autoriteit en non-interventie vormen sindsdien het uitgangspunt binnen het 

internationale statenstelsel.12 Staten hebben gemeenschappelijke belangen te verdedigen en 

streven een onderling machtsevenwicht, een ‘balance of power’, na. Afspraken over het te 

voeren buitenlands beleid worden gemaakt, omdat dit uiteindelijk ten gunste is van de 

individuele staat. In de negentiende eeuw kwam deze verschijningsvorm veelvuldig voor. Het 

Europese Concert dat na het Congres van Wenen ontstond, is hiervan een voorbeeld.13 Het 

uiteindelijke doel van deze ‘balance of power’ politiek was niet het bewaren van de vrede, 

maar het behoud van soevereiniteit van de staat tegen potentiële agressors.14  

Een derde verschijningsvorm die eveneens navolging kreeg in de negentiende eeuw, 

gaat volgens Duroselle uit van wederzijdse instemming van nationale staten om te komen tot 

een vorm van Europese eenheid. Die idee voor een ‘Verenigde Staten van Europa’, werd in 

1848 door de Franse schrijver Victor Hugo als begrip voor het eerst geïntroduceerd, en was 

een veelvuldig gehoord plan. Wat deze voorstellen gemeen hadden, was het willen inperken 

van chaos en oorlog op het Europese continent, maar als meer dan een utopie kunnen deze 

voorstellen niet worden beschouwd. Het bleef bij een schets van een einddoel waarbij de 

reiziger zonder kaart de eindbestemming diende te bereiken. De idee van Europese 

eenwording was in de negentiende eeuw weinig concreet en kreeg op het politieke toneel geen 

voet aan de grond. 

 

Internationaal liberalisme 

Deze denkrichting binnen het liberalisme valt samen met de periode van voor 1918 en vindt 

haar oorsprong in de Verlichting. Twee bekende protagonisten zijn Immanuel Kant en Jeremy 

                                                 
12 Zie bijvoorbeeld: Philpott, Revolutions in sovereignty. 
13 Het Congres van Wenen werd gehouden door de grote mogendheden nadat Napoleon was verslagen in 1814-
15. Het doel was te komen tot een staatkundige herordening van Europa. Het Europese Concert is de benaming 
voor de conferenties die de grote mogendheden belegden in navolging van het Congres van Wenen. 
Invloedssferen werden verdeeld en machtsaspiraties afgetast, echter van internationale samenwerking was geen 
sprake, zodat oorlog onvermijdelijk bleef.  
14 R.R. Palmer en J. Colton, A history of the modern world (New York 1995) 163. 
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Bentham.15 Zij schreven pamfletten die de kernelementen bevatten die heden ten dage nog 

steeds overeind staan. De hoeksteen van het idee is dat er een onderliggende, natuurlijke orde 

is binnen het internationale statenstelsel. Staten hebben gemeenschappelijke belangen en deze 

belangen kunnen op vreedzame manier worden behartigd via de rede. Dit zou leiden naar 

vrijheid en gelijkheid, ook op internationaal politiek terrein. Bovendien zou door vrijhandel 

meer contact ontstaan tussen mensen, waardoor vreedzame verstandhoudingen tussen staten 

zouden worden bevorderd. Uiteindelijk moest dit volgens Kant uitmonden in een 

‘eeuwigdurend vredesverdrag’ zonder dat er een overkoepelend orgaan zou zijn dat boven de 

staten stond. Naast Kant en Bentham waren er tal van andere denkers die met een concreter 

voorstel kwamen om tot een verenigd Europa te komen. Een voorbeeld is de Franse utopische 

socialist graaf Saint-Simon die in 1814 met een model voor Europese eenwording kwam. Alle 

plannen en ideeën ten spijt, kwam het verenigde Europa er niet. 

 

1918-1945 

Na de verschrikkingen die de Eerste Wereldoorlog het Europese continent had gebracht, kreeg 

de idee van langdurige vrede en preventie van oorlog meer aandacht.16 Het bekendste product 

van deze ontwikkeling was de oprichting van de Volkenbond op instigatie van de 

Amerikaanse president Woodrow Wison. Deze organisatie vloeide voort uit de 

vredesbesprekingen van Versailles die na de oorlog werden gevoerd en haar doel was het 

bevorderen van internationale samenwerking en de verzekering van de vrede en veiligheid 

van de volkeren.  

 Tevens won ook de idee voor Europese eenheid terrein na de oorlog. Dit kwam tot 

uiting in de toename van het aantal publicaties over dit onderwerp.17 Er werden organisaties 

opgericht die de idee van een verenigd Europa concreet wilden maken. De bekendste is 

wellicht de Pan-Europese beweging van R.N. Coudenhove-Kalegri. In 1923 verscheen zijn 

boek, Pan-Europa, waarin hij zijn idee uiteenzette. Europa diende zich volgens hem als 

machtsblok in een unie te verenigen zodat weerstand kon worden geboden aan andere blokken 

zoals de VS, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië met de Commonwealth en Oost-Aziatische 

staten.18 Pan-Europa zou een gemeenschappelijk economisch, buitenlands- en 

veiligheidsbeleid moeten krijgen en op den duur de Volkenbond vervangen waarin 

Coudenhove-Kalegri geen heil zag. Zijn idee vond echter onder de Europese politici vrijwel 
                                                 
15 Baylis en Smith, Globalisation, 165. 
16 Boxhoorn en Jansen, Integratie, 41. 
17 Ibidem, 55. 
18 Coudenhove-Calegri, Pan-Europa (Wenen 1924) 88. 
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geen gehoor. Een van de weinigen die een welwillend oor bood aan de idee van een Pan-

Europa was de fascistische leider van Italië: Benito Mussolini. Wie wel massaal gehoor gaven 

aan de oproep om Pan-Europa te steunen waren degene die Coudenhove-Kalegri de ‘morele 

en intellectuele leiders van Europa’ noemde.19 

De Franse politicus Aristide Briand speelde een leidende rol binnen de Volkenbond en 

streefde in het bijzonder naar een verbetering van de betrekkingen tussen de oude erfvijanden 

Duitsland en Frankrijk.20 Dit kwam tot uiting in het Pact van Locarno (1925) en het Briand-

Kellog-verdrag (1928), beide bedoeld om de kans op oorlog te minimaliseren.21 In 1930 

verscheen van de hand van Briand een memorandum over de organisatie van een te vormen 

Europese unie. Het memorandum bestond uit drie delen. Het eerste deel betrof de instelling 

van een morele Europese unie, het tweede de oprichting van een politieke unie en de derde 

pleitte voor economische samenwerking, uitmondend in een gemeenschappelijke markt.22 Dit 

alles moest plaats vinden binnen het kader van de Volkenbond en de hoeksteen van de 

politieke unie moest de soevereine staat worden.  

 De kritiek die op het plan volgde was groot. Een van de gehoorde kritieken kwam van 

de Nederlandse regering die, evenals de Bulgaarse regering, wees op het feit dat het plan van 

Briand meer kans van slagen zou hebben als de nationale soevereiniteit van de deelnemers 

beperkt zou blijven.23 Het memorandum werd dan ook snel verwezen naar de prullenbak voor 

ideeën over de Europese eenwording. Ondanks de snelle aftocht onderscheidde deze poging 

zich van alle voorgaande. Het belang van deze poging tot Europese eenwording school erin 

dat er voor het eerst in de geschiedenis op diplomatiek vlak aandacht aan werd besteed, want 

alle Europese staten ontvingen een kopie.  

 In plaats van vrede, samenwerking en eenwording vormde Europa het strijdtoneel voor 

de Tweede Wereldoorlog. Al tijdens de oorlog klonk er, onder andere binnen 

verzetsbewegingen, de roep om na beëindiging ervan tot een verenigd Europa te komen. Een 

voorbeeld hiervan is de Italiaan Altiero Spinelli. Hij zat wegens communistische sympathieën 

vast op het eiland Ventotene. Daar schreef hij in 1943 het Ventotene Manifesto waarin hij zijn 

ideeën voor een Europese federatie naar Amerikaans model uiteenzette. In hetzelfde jaar 

richtte hij de Europese Federalistische Beweging op. Een ander persoon die nadacht over het 
                                                 
19 Enkele voorbeelden: Fridtjof Nansen, Sigmund Freud, Albert Einstein, Heinrich en Thomas Mann, Ortega Y 
Gasset en Nathan Soederblom. Zie R.N. Coudenhove-Calegri, Crusade for Pan-Europe, 103. 
20Briand werd in 1927 erevoorzitter van de Pan-Europese beweging. Hij was naast Mussolini een van de weinige 
Europese politici die interesse toonde voor de idee van een Pan-Europa. 
21 Dankzij het streven van Briand tot Duits-Franse toetreding kon Duitsland in 1925 toetreden tot de 
Volkenbond. Ook ontving hij samen met Gustav Stresemann in de Nobelprijs voor de vrede. 
22 Boxhoorn en Jansen, Integratie, 57. 
23 Ibidem. 
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naoorlogse Europa was de Fransman Jean Monnet. In 1943 zette hij zijn gedachten op papier 

in een geschrift dat bekend staat als het Algiers Memorandum waarin hij pleitte voor een 

oplossing van het Europese probleem: ‘There will be no peace in Europe if States are 

reconstituted on a basis of national sovereignty with all that implies in terms of prestige 

politics and economic protectionism…Prosperity and vital social progress will remain elusive 

until the nations of Europe form a federation of a ‘European entity’ which will forge them in a 

single economic unit.’24 Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hadden 

‘eigen werelden en afzetmarkten’ waarin ze zich volgens Monnet tijdelijk konden 

terugtrekken. Frankrijk had dit niet, haar lot was verbonden aan Europa en daarom moest er 

actief worden gezocht naar een oplossing.25  

 

Idealisme 

In het interbellum was de idealistische stroming dominant binnen de liberale school. Het was 

een reactie op het internationaal liberalisme dat had afgedaan. De bekendste voorvechter van 

het idealisme is de Amerikaanse president Woodrow Wilson. De idealisten waren niet van 

mening dat het laissez faire-principe automatisch zou leiden tot vrede, zoals binnen 

internationaal liberalisme wel verondersteld werd. Het zou juist door competitie tussen staten 

tot conflicten kunnen leiden.26 Vrede is niet een ‘natuurlijke toestand’, maar die moet worden 

geconstrueerd. De idealisten gooiden het in het interbellum dan ook over een andere boeg. 

Het liberale denken zoals dat in de binnenlandse politiek werd toegepast, diende te worden 

doorgetrokken naar de buitenlandse politiek. Met andere woorden: er moest een 

overkoepelende wereldorde of wereldregering komen die de collectieve veiligheid zou 

waarborgen.27 Na de Eerste Wereldoorlog werd daadwerkelijk een poging ondernomen. 

Daartoe werd een internationale organisatie opgericht die zou dienen als scheidsrechter bij 

geschillen tussen staten: de Volkenbond. Deze organisatie zou moeten zorgen voor collectieve 

veiligheid, maar kon in de praktijk niet in haar opzet slagen. Het was om met de woorden van 

Jean Monnet, die de binnen de Volkenbond de functie van plaatsvervangend secretaris-

generaal was, te spreken: ‘een organisatie met kleine oplossingen voor grote problemen.’ 

 

 

                                                 
24 T.Salmon en Sir W. Nicoll, ed., Building European Union. A documentary history and analysis. (Glasgow 
1997) 21/22. 
25 Voor de hele tekst van het Algiers Memorandum zie bijlage 1. 
26 Baylis en Smith, Globalisation,, 167. 
27 Ibidem, 178. 
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1946-1950 

De Amerikanen gebruikten de term desintegratie, de negatieve pendant van de term integratie, 

voor de situatie in het naoorlogse West-Europa. Het Europese continent lag in puin en de 

scheidslijn tussen Oost- en West Europa, het IJzeren Gordijn zoals Sir Winston Churchill dit 

noemde, tekende zich steeds duidelijker af.28 Het vormde het begin van de Koude Oorlog. Om 

te zorgen dat de West-Europese positie zou worden versterkt kwamen de Amerikanen in 1947 

met de Marshallhulp. Voorwaarde voor dit herstelprogramma was dat de Europese landen 

zouden gaan samenwerken. Dit moest leiden tot Europese integratie. De Europeanen richtten 

daarom in 1948 de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) op. In 

1960 werd de OEES omgedoopt tot Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) en namen Canada en de Verenigde Staten deel. De term Europese 

integratie komt dus oorspronkelijk uit Amerikaanse koker en bleef tot 1950 een vrij vaag 

economisch concept.29 Aan de idee voor Europese eenwording werd na de oorlog niettemin 

voor het eerst na vele eeuwen concrete invulling gegeven.  

Het was niet slechts onder druk van de Amerikanen en de dreiging van de 

communistische Sovjet-Unie dat initiatieven op het vlak van de Europese integratie werden 

ontplooid. Binnen Europa waren de ideeën voor een verenigd Europa na de oorlog niet 

verdwenen. Ze vertonen een sterke continuïteit met de argumenten voor en tegen een 

Europese eenwording die in het interbellum werden gebezigd. Grofweg vallen deze ideeën in 

twee groepen uiteen en vormen ze verschillende varianten op deze twee ideeën.30 Aan de ene 

kant was er de idee voor een federaal Europa. De gedachte was dat de natiestaat een van de 

factoren was die hadden geleid tot oorlog. Om dit te voorkomen zou er een federaal bestuur in 

het leven moeten worden geroepen die boven de afzonderlijke nationale belangen stond. De 

term die hierbij vaak werd gebruikt is supranationalisme. Kortom, een Verenigde Staten van 

Europa moest een inperking van de soevereiniteit van de staat betekenen.  

Een Verenigde Staten van Europa zoals voorstanders van een federatie voorstonden is 

echter een betrekkelijk vaag concept. Wat zou de concrete invulling zijn? Zou er bijvoorbeeld 

                                                 
28Sir Winston Churchill muntte de term IJzeren Gordijn in een toespraak aan het Westminster College in Fulton, 
Misouri, Verenigde Staten op 5 Maart 1946. Gevonden op http://www.historyguide.org/europe/churchill.html 
Laatst bezocht op 31 Oktober 2006. Laatste update: 13 Mei 2004. 
 Zijn woorden waren de volgende: ’From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has 
descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern 
Europe. Warshaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all these famous cities and 
populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another, not 
only to Soviet influence but to a very high and, in some cases, increasing measure of control from Moscow.’ 
29 J. Hermans, Uitgerekend Europa. Geschiedenis van de Europese integratie (Amsterdam 1996) 3. 
30 Boxhoorn en Jansen, Integratie, 76. 
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naar Amerikaans model een federale overheid komen die zeggenschap zou krijgen over het 

buitenlandse beleid met een gezamenlijk Europees leger? En wat zou precies de rol worden 

van de natiestaten? Zouden zij functioneren als een soort Europese provincies, en wat zouden 

de bevoegdheden dan zijn? Antwoorden op deze vragen werden slechts mondjesmaat 

gegeven. Het ideaal bleef een federatie zonder dat daarbij een blauwdruk werd gegeven. Kern 

is dat de natiestaat in toom moest worden gehouden middels een federatie.  

 Tegenover de idee van een federaal Europa als staatkundige oplossing voor het 

probleem van de staat en het nationalisme, was het creëren van een Europese unie. De 

voorstanders van de unie vonden dat de federalisten de werkelijkheid onrecht aandeden. De 

staat was in de loop der eeuwen gevormd en dit historische proces kon niet zomaar worden 

teruggedraaid. Daarbij kwam dat de landen verschillende belangen hadden. De beste 

oplossing was een unie van soevereine staten te creëren waarin op basis van consensus werd 

samengewerkt. Dit idee, waarbij de hoogste soevereiniteit bij de staat bleef en waarbinnen het 

instituut door middel van consensus tot besluit moest worden gekomen, wordt 

intergouvernementalisme genoemd. Dit is het verenigde Europa waarbinnen de staat centraal 

staat en hiermee is het begrip unie veelal geassocieerd. 

 Het streven naar een Europese unie is eveneens een vaag concept en ook de unionisten 

bleven betrekkelijk vaag als het ging om de politieke invulling van hun idee. Op welke 

terreinen zou precies moeten worden samengewerkt? Zouden landen tot een compromis 

kunnen komen op het cruciale punt van het buitenlandse beleid zonder vetorecht? De 

scheidslijn tussen een federatie en een unie is dan ook niet erg scherp. Ten eerste omdat de 

ideeën niet zijn uitgewerkt en het bleef bij concepten van idealen. Ten tweede omdat de 

termen supranationalisme en intergouvernementalisme in zowel het concept van een federatie 

als dat van een unie passen. In theorie kun je dan in het uiterste geval een federatie hebben 

met supranationale trekken of een unie met intergouvernementele trekken. Maar ook een 

federatie met intergouvernementele trekken of een unie met supranationale kenmerken.\ 

 Om orde te scheppen in de kluwen van ideeën en verenigingen voor een verenigd 

Europa, werd in december 1947 te Parijs een Internationaal Comité van de Bewegingen voor 

Europese Eenheid opgericht.31 Dit comité organiseerde van 8 tot 10 mei 1948 een 

internationaal congres in Den Haag dat de basis moest gaan vormen voor de politieke 

eenwording van Europa. In de Ridderzaal in Den Haag kwamen ruim achthonderd Europese 

                                                 
31  P. van de Meersche, De Europese integratie 1945-1970  (Antwerpen 1970) 103. 
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politici uit verschillende landen en van verschillende pluimage bijeen.32 Al snel kwamen de 

deelnemers tot de conclusie dat er een Raad van Europa moest worden opgericht. Maar wat 

zouden precies de bevoegdheden worden van deze instantie? En welke samenstelling zou het 

krijgen? Besloten werd om het Internationaal Comité van de Bewegingen voor Europese 

Eenheid om te vormen tot een permanent overkoepelend instituut, waarbij vrijwel alle 

Europese bewegingen waren aangesloten: de Europese Beweging.*   

Op 5 mei 1949 werd te Londen het verdrag tot de oprichting van de Raad van Europa 

ondertekend.33 De tien oorspronkelijk ondertekenende landen waren België, Denemarken, 

Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden. In 

de loop der tijd zouden nog meer landen lid worden.34 De organisatie kreeg haar symbolische 

onderkomen in Straatsburg, een stad gelegen in het grondstofrijke Duits-Franse grensgebied 

dat eeuwenlang het toneel van strijd was geweest. Het doel van de Raad is sindsdien het 

bevorderen van een grotere eenheid tussen de leden door samenwerking op administratief, 

cultureel, economisch, juridisch, sociaal en wetenschappelijk terrein.35  

Aan de samenstelling en de bevoegdheden van de Raad van Europa kan worden 

afgeleid dat het resultaat een compromis is tussen de voorstanders van een federaal Europa en 

de voorstanders van een unie. Al tijdens de studiecommissie die was ingesteld, bleek dat 

Groot-Brittannië zich uiterst gereserveerd opstelde tegen overdracht van soevereiniteit.36 

Frankrijk daarentegen was een voorstander van een politieke unie. Geconcludeerd kan worden 

dat de tegenstelling federatie versus unie, of beter gezegd, supranantionalisme versus 

intergouvernementalisme vanaf het begin van de Europese integratie een punt van onenigheid 

vormde. De Raad van Europa kan dan ook als een organisatie zonder politieke slagkracht 

worden bestempeld. Het bleek echter een belangrijk platform voor Europese 

gedachtewisseling. Het bekendste wapenfeit van de Raad is het Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM, 1950). 

Het proces van Europese integratie kreeg definitief gestalte met de lancering van het 

plan-Schuman op 9 mei 1950. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op het leven 

van de geestelijk vader van dit plan, Jean Monnet. Gekeken wordt hoe dit idee ontstond en 

vervolgens werd uitgevoerd met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
                                                 
32 Aanwezig waren bijvoorbeeld: Winston Churchill, Konrad Adernauer, Paul van Zeeland, Alcide de Gasperi, 
Robert Schuman, Paul Henri Spaak, Anthony Eden en Georges Bidault. 
*De Europese beweging is tot op de dag van vandaag actief. Zij heeft tot doel om van gedachten te wisselen en 
debat te voeren over de Europese integratie. Zie: http://www.europese-beweging.nl/ Bezocht 4 november 2006. 
33 Van de Meersche, Europese integratie, 109. 
34 Later traden vele landen toe, momenteel telt de Raad 46 leden.  
35 Zie http://www.coe.int/t/nl/com/about_coe/social_cohesion.asp Bezocht op 2 november 2006,  
36 Van de Meersche, Europese integratie, 108. 
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Staal. Hiermee is de kiem gelegd waaruit de huidige Europese Unie, de belichaming van de 

Europese integratie, is ontsproten. Daarom wordt op 9 mei in Brussel, Luxemburg en 

Straatsburg en de rest van Europa elk jaar ‘Europadag’ gevierd.37 

 

Liberaal institutionalisme 

De Volkenbond had gefaald en het idealisme als stroming binnen het liberalisme verloor aan 

invloed. Echter, de roep naar een instituut die de internationale vrede en veiligheid kon 

waarborgen, bleef bestaan.38 Aan de ene kant van het spectrum stond het realisme, dat uitging 

van de natiestaat als belangrijkste factor binnen de internationale politiek die werd 

gekenmerkt door anarchie. Aan de andere kant van het spectrum stond het liberalisme in de 

vorm van de idealisten, die een oplossing wilden voor het probleem van de natiestaat en 

oorlog. Zij pleitten voor de creatie van een hoger of overkoepelend instituut boven de 

natiestaat. Het liberalisme kreeg vers bloed via een nieuwe stroming, het liberaal 

institutionalisme. Het argument van de liberale institutionalisten was dat de staat de 

modernisering niet aankon na de oorlog. Daarom was transnationale coöperatie noodzakelijk 

om gemeenschappelijke problemen op te lossen. De theoretici David Mitrany en Ernst Haas 

hebben hierover geschreven. Mitrany is vertegenwoordiger van een stroming die het 

functionalisme wordt genoemd. Haas is pleitbezorger van een stroming die het neo-

functionalisme wordt genoemd. Het functionalisme het neo-functionalisme zijn beide verwant 

aan het liberaal institutionalisme. 

 

Van federalisme tot functionalisme 

Het federalisme als oplossing voor het probleem van de natiestaat na de Tweede 

Wereldoorlog heeft enige mate van populariteit genoten, vooral onder de Europese 

verzetsstrijders en de elite. Federalisme is echter niet een eenduidig begrip, ook niet als er 

naar wordt gerefereerd in het proces van Europese integratie. Het is niet een absoluut of een 

statisch concept en het heeft vele vormen in verschillende situaties aangenomen, alnaargelang 

de herkomst en natuur van de lokale politieke, economische, historische en culturele 

patronen.39 Het is van belang om op te merken dat federalisten over het algemeen gemeen 

hebben dat wordt gestreefd naar een politiek einddoel zonder dat daar concrete invulling aan 

wordt gegeven. Er is, hoe verschillend de uitkomst dan ook zal zijn, wel een politiek project 

                                                 
37 9 mei wordt ook wel Schumandag genoemd. 
38 Baylis en Smith, Globalisation, 169. 
39 J. McCormick, Understanding the European Union. A concise introduction (Hampshire 1999) 8. 
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dat vervolmaakt dient te worden. De weg van de Europese integratie is ondergeschikt aan het 

politieke einddoel.  

 Het functionalisme is het idee dat tegenover het federalisme komt te staan als het gaat 

om naoorlogse Europese integratie. David Mitrany wordt beschouwd als de geestelijk vader 

van deze stroming die in de liberale traditie staat.40 Hij verwierp de idee van de idealisten 

voor een overkoepelend orgaan dat zou kunnen worden gezien als een soort ‘wereldregering’. 

Aan de andere kant vond hij dat vrede niet bereikt zou kunnen worden via regionale integratie 

of regionale samenwerking. Dit zou namelijk leiden tot spanningen tussen verschillende 

regio’s. Mitrany moest dan ook niets hebben van de ideeën over Europese eenwording uit het 

interbellum van Coudenhove-Kalegri en Aristide Briand.41  

 Hij heeft zijn idee over het functionalisme voor het eerst uiteen gezet in een boek dat 

in 1943 verscheen.42 Het functionalisme is niet zozeer een coherente theorie, maar meer een 

manier om een doel te bereiken. Het is bij uitstek een vertegenwoordiger van de liberale 

traditie, omdat het de staatcentrische visie van de realisten en het probleem van de natiestaat 

probeert te omzeilen. Het uitgangspunt bij het functionalisme vormt de behoefte van de mens. 

De staat is er om het publiekelijk welzijn te waarborgen. In sommige behoeften kan de staat 

niet voorzien. Daarom is het nodig dat er instituties in het leven worden geroepen die hierin 

wel kunnen voorzien. Transnationale of bovennationale instanties moeten in het leven worden 

geroepen om de ‘functie’ die ze wordt toegewezen uit te voeren.43 Voorbeelden die Mitrany 

voor ogen had, waren bijvoorbeeld het post- en het treinverkeer.44 Twee voordelen die zouden 

voortvloeien uit het functionalisme, waren volgens Mitrany het verlies van populariteit van de 

natiestaat en het voorkomen van oorlog.45 Dit was niet een doel op zich, want het 

uitgangspunt van het functionalisme bleef het voorzien in menselijke behoeften. 

 Het mantra van het functionalisme zou kunnen zijn: ‘vormt volgt functie’.46 De 

menselijke behoeften waar Mitrany over spreekt, kunnen in de loop der tijd en van plaats tot 

plaats veranderen. Dit impliceert dat bij het zoeken naar een vorm voor een institutie niet 

dogmatisch, maar open en flexibel te werk moet worden gegaan. Er is geen blauwdruk voor 

het creëren van een internationale organisatie om in de menselijke behoeften te voorzien. Het 

doel blijft zoals gezegd de menselijke behoefte en niet een te bereiken politiek einddoel zoals 

                                                 
40 McCormick, Understanding, 12. 
41 B. Rosamond, Theories of European Integration (New York 2000) 36. 
42 D. Mitrany, A working peace system (Chicago 1996). 
43 Rosamond, Theories, 33. 
44 McCormick, Understanding, 12 
45 Ibidem. 
46 Rosamond, Theories, 34. 
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bij het federalisme het geval is. Gesteld kan worden dat het functionalisme niet een theorie 

voor de Europese integratie is, omdat het woord integratie een einddoel impliceert.47 Mitrany 

wees in principe regionale integratie af omdat deze dezelfde fouten als de natiestaat zouden 

maken, want het probleem zou slechts worden verschoven naar een ander niveau.  

 Hoe keek Mitrany dan tegen het idee van Monnet aan om een gemeenschap voor kolen 

en staal op richtten? Volgens Ben Rosamond had Mitrany een positieve kijk op de EGKS en 

ook het initiatief tot Euratom kon op een positieve reactie rekenen.48 In beide organisaties zag 

hij duidelijk elementen van de functionele logica terug. De EGKS vormde een functionele 

oplossing voor een sectorale behoefte, in dit geval kolen en staal, waarin het naoorlogse 

Europa moest worden voorzien.  

 

Neo-functionalisme 

Voor velen zijn de woorden ‘Europese integratie’ en ‘neo-functionalisme’ synoniemen.49 Het 

neo-functionalisme heeft een belangrijke bijdrage geleverd naar de studie van Europese 

eenwording in de tweede helft van de twintigste eeuw. Deze theorie raakte eind jaren vijftig in 

zwang en beleefde haar hoogtijdagen in de jaren zestig. De naam die onlosmakelijk 

verbonden is met het neo-functionalisme is die van Ernst Haas. Deze discipline valt feitelijk 

samen met de strategie van Monnet. Haas stelt dan ook dat er een sterke gelijkenis is tussen 

de ‘methode-Monnet’ of ‘Monnetisme’ zoals door Gillingham beschreven en de theorie van 

het neo-functionalisme.50 In 1958 verscheen het eerste boek van Haas over dit onderwerp: The 

uniting of Europe, waarin de EGKS onderwerp van de studie was. 

 Het neo-functionalisme is schatplichtig aan het functionalisme. De natiestaat kan in 

sommige behoeften voor welvaart van haar burgers niet goed voorzien. Daarom moet er een 

supranationale organisatie in het leven worden geroepen die wel in die behoefte kan voorzien. 

Tot zover de parallel met het functionalisme, maar er zijn enkele verschillen. Het 

functionalisme dat Mitrany voorstond nam het woord integratie liever niet in de mond. Dit 

impliceerde immers een politiek einddoel. Het neo-functionalisme maakt wel gebruik van de 

term integratie. Zij gaan ervan uit dat het pluralistische politieke bestel op nationaal niveau 

kan worden getransplanteerd naar een bovennationaal niveau. Volgens Mitrany gaat het om 

de functie van de organisatie die een sterk technocratisch karakter zou moeten dragen. Terwijl 

het bij de neo-functionalisten meer om de vorm van de organisatie gaat, waarbij het politieke 
                                                 
47 Rosamond, Theories, 34. 
48 Ibidem, 38. 
49 Ibidem, 50. 
50 Ibidem. 
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einddoel een rol speelt en waarbij de nadruk wordt gelegd op de economische sector.51 

Binnen deze sector is al een zekere mate van interdependentie of onderlinge 

onafhankelijkheid tussen staten. Dit idee wordt ‘sectorale integratie’ genoemd, een begrip dat 

veelal wordt geassocieerd met Jean Monnet. Begonnen werd met het samenwerken in een 

bepaalde sector van de economie, kolen en staal, en dit zou onvermijdelijk leiden tot 

‘spillover’ naar andere sectoren binnen de economie. 

 Als eerste werd een supranationale organisatie in het leven geroepen, een Hoge 

Autoriteit, die de zaak overzag. De vruchten werden geplukt, maar het potentieel kon pas ten 

volle benut worden als het samenwerken oversloeg naar andere sectoren van de economie. 

‘spillover’ naar andere sectoren van de economie of zelfs andere gebieden als politiek, 

waarvoor nieuwe instanties in het leven zouden worden geroepen vormden een onderling 

web. Bijvoorbeeld van EGKS en Euratom naar vervolmaking van de gemeenschappelijke 

markt. Dit zou gebeuren dankzij de interdependentie of interdependence die al bestond en 

daar vloeide weer de bewustwording van de burgers en belangengroepen op nationaal niveau 

uit voort. Deze moesten bovennationaal gaan denken, zodat het een kwestie van tijd was 

voordat de natiestaat had afgedaan. Het neo-functionalisme heeft vanaf de jaren zeventig veel 

van haar glans verloren, omdat de voorspellende waarde die aan de theorie werd toegekend 

niet uitkwam.  

  

Resumé en model 

De idee voor Europese eenwording is al eeuwen oud. Het zou tot het einde van de jaren 

veertig van de twintigste eeuw duren voordat deze ideeën in praktijk werden gebracht. De 

term Europese integratie komt oorspronkelijk uit Amerikaanse koker. Amerika zinspeelde op 

Europese samenwerking tegen de achtergrond van de opkomende Koude Oorlog. De OEES is 

het product van deze wens tot samenwerking tussen de Europese landen. Het waren echter de 

Europeanen zelf die de eerste stappen zetten op weg naar Europese integratie. Een eerste 

poging was de oprichting van de Raad van Europa in 1949. Tussen theorie en praktijk zat een 

wereld van verschil. Over de samenstelling en bevoegdheden van de Raad konden de leden 

het moeilijk eens worden gedurende de onderhandelingen. De uitkomst was een compromis 

tussen federalisten en voorstanders van een unie. Met andere woorden, een compromis tussen 

supranationalisme en intergouvernementalisme. In praktijk bleek de Raad dan ook niet de 

                                                 
51 Rosamond, Theories, 55. 
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resultaten te boeken waar vooraf op werd gehoopt. De kracht van de Raad lag uiteindelijk in 

het feit dat het een platform vormde waar de Europese landen van gedachten konden wisselen.  

Het proces van Europese integratie kreeg definitief gestalte met de lancering van het 

plan-Schuman op 9 mei 1950. Het ‘Verenigde Staten van Europa’ leek in aanbouw met de 

totstandkoming van de EGKS. Ook hierin was het spanningsveld zichtbaar tussen 

voorstanders van een unie en voorstanders van een federatie. Met andere woorden: de 

tegenstelling tussen supranationalisme en intergouvernementalisme. 

Het liberalisme is een van de twee stromingen binnen de leer van de internationale 

betrekkingen waarmee Monnet grote raakvlaken vertoond. Het liberalisme beargumenteerd 

dat het internationale statenstelsel met de ‘balance of power’ politiek het product van een idee 

is. Ideeën kunnen in de loop der tijd veranderen, als de wil en verbeeldingskracht daartoe 

aanwezig zijn. Zo zijn er door verschillende liberale stromingen in de loop der tijd 

oplossingen aangedragen om het probleem van de natiestaat en oorlog op te lossen.  

De stroming van het liberalisme liep min of meer parallel aan de idee van Europese 

eenwording. Voor 1918 vond het liberaal internationalisme weerklank. In het interbellum 

waren het de ideeën van de idealisten die de boventoon voerden en in de praktijk werden 

gebracht. Een voorbeeld is de oprichting van de Volkenbond waarin Monnet werkzaam was. 

Na de Tweede Wereldoorlog speelde het liberaal institutionalisme naast het realisme een 

grote rol. Om meer precies te zijn hadden het functionalisme en neo-functionalisme een groot 

aandeel binnen het liberalisme in het algemeen, en bij de theorie van de Europese integratie in 

het bijzonder. 

Het functionalisme en het neo-functionalisme zijn denkkaders binnen het liberaal 

institutionalisme die beide elementen bevatten, die ten dele op Monnet zijn denken van 

toepassing zijn. Net als de functionalisten wilde Monnet een instituut creëren, omdat de 

Franse staat in een bepaald opzicht niet kon voldoen in het voorzien van het publiekelijk 

welzijn van haar burgers (kolen en staal). De EGKS heeft duidelijk een functie: het reguleren 

van de kolen en staalmarkt. Er zijn ook elementen binnen het neo-functionalisme die sterk 

overeenkomen met het denken van Jean Monnet. Immers, de EGKS was een organisatie met 

een structuur die ten dele supranationaal was. En de term spillover wordt veelal geassocieerd 

met Monnet.  

De vraag rijst of Monnet het Franse nationale belang wilde verdedigen en dit verhulde 

door termen als supranantionalisme te bezigen. Of had hij een hoger doel in gedachten en 

streefde hij naar een vorm van Europese eenwording? En wat zou dit einddoel precies zijn? 

De meningen hierover binnen de historiografie en theorie over Europese integratie verschillen 
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nogal. Met bijvoorbeeld een auteur als A. Milward kan worden geconcludeerd dat Monnet 

ook realistische trekken vertoont naast het feit dat Monnet een instelling wilde creëren om de 

naoorlogse Europese samenwerking te waarborgen. Jean Monnet was realistisch genoeg dat 

de natiestaat niet direct vervangen kon worden door een supranationale organisatie. Het plan-

Schuman redde de facto het plan-Monnet. Dit laatste plan was erop gericht om de naoorlogse 

Franse staat en economie te hervormen en te moderniseren. Kortom een herstel van de 

natiestaat stond naast het streven naar Europese integratie. Monnet kan worden geplaatst 

tussen het realisme en het liberalisme in. 

 

In dit hoofdstuk kwamen de termen unie en federatie aan bod. Duidelijk is geworden dat de 

termen veelvuldig zijn gebruikt in de naoorlogse periode 1945-1950, maar vrij vage 

concepten zijn gebleven. Dat wil zeggen dat aan de begrippen nooit een concrete invulling is 

gegeven. Europese eenwording of integratie was een plan zonder blauwdruk van de toekomst. 

Binnen het proces van de Europese integratie waarin de begrippen unie en federatie als 

einddoelen kunnen worden beschouwd, worden de begrippen supranationalisme en 

intergouvernementalisme geplaatst. Deze worden gebruikt om de vorm van een organisatie 

aan te duiden. Jean Monnet had een supranationaal instituut voor ogen toen hij het plan-

Schuman schreef en hij streefde naar een federatie. Ook hier geldt dat het onduidelijk is wat 

Monnet precies voor ogen had, hoe het bouwwerk er in de praktijk uit moest komen te zien. 

Omdat het begrip unie verder niet gebruikt wordt is het hier vervangen door het begrip 

functionalisme dat uitgebreid behandeld is. Onder federalisme zoals in deze analyse wordt 

gehanteerd wordt gedoeld op een federatie naar Amerikaans model. Dit om de verschillen 

duidelijk aan te zetten. De vier begrippen: supranationalisme, intergouvernementalisme, 

functionalisme en federalisme vormen uitersten op een spectrum. Op dit spectrum kunnen 

personen, ideeën of organisaties geplaatst worden om te kijken welke positie zij innemen als 

het gaat om Europese integratie. Het geeft uiteindelijk een overzicht waar het idee van 

Monnet staat, of vergeleken kan worden wat de positie is van Nederland ten opzichte van 

Monnet en zijn plannen.  

Op de horizontale as staan de begrippen federalisme en functionalisme. Deze vormen 

de uitersten die aangeven welke kant het proces van Europese integratie of Europese 

eenwording op gaat. Op de verticale as staan de begrippen supranationalisme en 

intergouvernementalisme. Zij vormen de twee uitersten die aangeven welke vorm het instituut 

heeft of moet hebben. Als laatste moet opgemerkt worden dat slechts de uitersten op het 

spectrum staan. De tussenvormen, bijvoorbeeld het neo-functionalisme op horizontale as en 
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confederatie op de verticale as zijn bewust buiten het model gelaten, omdat anders de 

overzichtelijkheid verloren gaat. Aan het einde van het vierde hoofdstuk wordt het spectrum 

nogmaals getoond en dan is te zien waar het oorspronkelijke plan van Monnet, het plan-

Schuman, stond ten opzichte van de uitwerking ervan, de EGKS. Hierin is een onderscheid 

gemaakt tussen de twee belangrijkste organen van de EGKS, de Hoge Autoriteit en de Raad 

van Ministers. Ten slotte valt te zien waar Monnet staat met zijn visie op Europa, het 

einddoel. 
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‘’If a United Europe is created in our time, then Jean Monnet will probably be revered 

centuries hence as its patron saint. This majestic little man, tart of tongue, brusque of manner, 

never elected by any vote to any public office, has remained the most mysterious major public 

figure of modern times because of the peculiar nature of his art. His art is the brokerage of 

ideas.’’52 

 

2. Jean Monnet: een leven 
 

Jeugd en opleiding  

De wortels van Jean Monnet liggen in het Zuidwest-Franse departement Charente. Hij werd 

geboren op 9 november 1888 in Cognac. De lokale economie centreerde zich in der tijd rond 

de productie en handel in de gelijknamige drank: cognac. De bekendste ‘cognachuizen’ ter 

wereld vinden er hun oorsprong.53  De familie van Monnet bestond generaties lang uit boeren 

en produceerde de druiven waarvan de drank gestookt werd. De vader van Monnet, Jean-

Gabriel Monnet, besloot met deze traditie te breken en zette zijn eigen ‘cognachuis’ op: J.G. 

Monnet&Co. Het gezin waarin Monnet opgroeide was katholiek en radicaalsocialistisch, maar 

politiek was bovenal een privé-aangelegenheid en speelde een ondergeschikte rol ten opzichte 

van de handel. 54 Het ‘cognachuis’ van de familie Monnet was een kleine speler op de markt, 

maar wist zich te handhaven.55 De familie van Monnet steeg op de sociale ladder. De 

grootvader van Monnet was een echte boer, zijn vader een handelaar en Monnet behoorde 

definitief tot de gegoede burgerij. De blik in Cognac was gericht op de buitenwereld, want 

voor hun inkomsten was men afhankelijk van de export. Internationale vrijhandel werd in 

Cognacstreek gepropageerd terwijl de rest van Frankrijk vooral de blik naar binnen had 

gericht en waar protectionisme de boventoon voerde.56 

 De Franse politiek-economisch bestuurlijke elite wordt voorbereid op haar taak aan de 

daarvoor bestemde ‘grandes écoles’ in Parijs. Jean Monnet bezocht nooit een universiteit, hij 

was een autodidact. Hij blonk niet uit in leren en daarom besloten zijn ouders hem op 

zestienjarige leeftijd naar Londen te sturen om hem daar klaar te stomen voor een carrière in 

                                                 
52 T.H. White, Fire in the Ashes: Europe in Mid-Century (New York 1953) 260. Geciteerd in Fransen, 137. 
53 De bekendste zijn allemaal afstammelingen van Britse emigranten families; Hennesey en Martel. Het gebied 
in Zuidwest Frankrijk was eeuwenlang strijdtoneel tussen de Fransen en de Engelsen.  
54 D. Brinkley en C. Hackett eds., Jean Monnet: the path to European unity (Londen 1991) 16. 
55 Het ‘cognachuis’ Monnet&Co. Bestaat tot op de dag van vandaag. En is dus redelijk succesvol te noemen. Zie: 
http://monnetcognac.com/gb/monnet_house.php Laatst bezocht op 6 december 2006. 
56 F.J. Fransen, The Supranational politics of Jean Monnet. Idea and origins of the European Community. 
(Londen 2003) 8/9. 
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de cognachandel. Het advies van zijn vader luidde dat: ‘boeken thuis moesten blijven want 

niemand kan voor jou denken en geef vooral je ogen goed de kost en praat met je buurman’.57 

In de twee jaar die hij daar verbleef leerde hij de basis van de Engelse taal. Vervolgens reisde 

hij door naar de Verenigde Staten en Canada om als vertegenwoordiger voor J.G. 

Monnet&Co. cognac aan de man te brengen. Daar leerde hij vloeiend Engels spreken, maar 

bovenal maakte hij kennis met de Amerikaanse cultuur die gekenmerkt werd door de 

afwezigheid van oude Europese klassenbarrières en de afwezigheid van wantrouwen tussen 

mensen die zo kenmerkend was voor Europa. Het Amerikaanse optimisme, pragmatisme en 

de energie, het feit dat door het ontplooien van eigen initiatief nieuwe dingen bereikt konden 

worden vormden een praktische leerschool.58 Het was tevens de basis van zijn steeds 

uitbreidende netwerk waarvan hij gedurende zijn lange carrière de vruchten zou blijven 

plukken. Tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zou Monnet over de wereld 

reizen met een koffer vol cognacmonsters als vertegenwoordiger van het familiebedrijf. Toen 

hij in Poitiers aankwam van een langdurige zakenreis hoorde hij het gerucht van de op handen 

zijnde oorlog.  

 

Eerste Wereldoorlog en de Volkenbond 

Tijdens zijn praktische opleiding had Monnet geleerd om het initiatief te nemen en had hij de 

kunst van het overtuigen geleerd. Ook had hij de deugden meegekregen die bij het proces van 

congnac stoken kenmerkend zijn: oog voor kwaliteit en veel geduld.59 Deze eigenschappen 

zouden hun nut bewijzen tijdens de oorlog, ondanks dat Monnet werd afgekeurd voor het 

leger wegens een falende gezondheid. Hij zou niettemin een bijzondere bijdrage leveren aan 

het verloop van de oorlog. Monnet kwam met het voorstel om de protectionistische Fransen 

en de mercantilistische Britten samen te laten werken op het gebied van grondstoffen en het 

transport ervan, omdat beiden uit dezelfde overbeviste vijver visten. Dit dreef de prijzen van 

deze schaarse goederen verder op. Als de geallieerden de vraag, aankoop, verdeling en 

distributie onder één centraal gezag zouden brengen, een gemeenschappelijke voorziening of 

‘pool,’ zou dit de oorlogsinspanning efficiënter maken.60 Hiertoe werd de Allied Maritime 

Transport Council (AMTC) opgericht door de geallieerden.* Dit orgaan zorgde voor de 

                                                 
57 Jean Monnet, Memoirs (New York 1978) 44. 
58 M. en S. Bromberger Jean Monnet and the United States of Europe (New York 1969) 13. 
59 Cognac wordt gestookt van de beste de druiven en het rijpen in de eiken vaten duurt vele jaren. 
60 J. Smith en W. Wallace eds., Eminent Europeans. Personalities who shaped Europe (Londen 1996) 46. 
*Toen Monnet in Londen arriveerde bestond er reeds een ‘International Supply Committee’, maar deze bleek in 
de realiteit niet te functioneren. Jean Monnet, Memoirs (New York 1978) 53. 
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centrale planning van de schaarse grondstoffen en het transport ervan voor de Britten, 

Fransen, Italianen en de Amerikanen.  

 Tussen de conceptie van het idee voor een centrale planning en de daadwerkelijke 

uitvoer ervan zat een heel proces. Monnet was slechts vijfentwintig jaar oud en wendde zich 

in eerste instantie rechtstreeks tot de Franse premier, René Viviani. Deze bood hem een 

luisterend oor en stuurde hem door naar Alexandre Millerand, minister van Oorlog. Monnet 

wist de minister te overtuigen van zijn idee en deze stelde hem aan als adviseur. Aan het einde 

van de oorlog was Monnet de afgevaardigde voor Frankrijk bij de AMTC in Londen. Van 

supranationaliteit was geen sprake, want er was geen hogere autoriteit. De macht bleef bij de 

afzonderlijke staten liggen. De redenen voor de succesvolle samenwerking waren de extreme 

en uitzonderlijke omstandigheden.61 

 Monnet hoopte na de oorlog op voortzetting van de samenwerking op economisch 

terrein om de wederopbouw te bespoedigen.62 Plannen hiertoe sneuvelden echter, al kan de 

oprichting van de Volkenbond als een poging daartoe worden beschouwd. Monnet was 

betrokken bij de oprichting van deze organisatie en vervulde de positie van plaatsvervangend 

secretaris-generaal vanaf de oprichting tot aan zijn vertrek uit Genève in 1922.63 Hij hield zich 

bezig met enkele grote vraagstukken die op het bord van de Volkenbond lagen. Twee zaken 

zijn hierbij van belang om op te merken omdat deze later in zijn carrière wederom een rol 

zouden spelen. Ten eerste dat Monnet betrokken was bij het Ruhrprobleem.64 Dit dispuut kon 

door de Volkenbond niet op bevredigende wijze worden opgelost. De vrede van Versailles, 

waar de oplossing voor het Ruhrprobleem uit voortkwam, was volgens Monnet 

onevenwichtig omdat die gebaseerd was op ongelijkheid en daarom niet van blijvende duur.65 

Een tweede punt was de onmacht van de Volkenbond om krachtig op te treden, met als 

boosdoener het nationale vetorecht. Monnet sprak terugkijkend op de Volkenbond van ‘kleine 

oplossingen voor grote problemen.’66   

 

 

 

                                                 
61 F. Duchêne, Jean Monnet. The first statesman of interdependence (New York 1994) 38. 
62 Ibidem, 39. 
63 Smith en Wallace, Eminent Europeans, 46/47. 
64 Dit Duitse gebied dat aan Frankrijk grenst en rijk is aan steenkool en ijzer, grondstoffen voor de 
oorlogsindustrie, wilde Frankrijk na de oorlog annexeren als compensatie voor de geleden schade. De annexatie 
bleek tijdelijk, al wilden de Fransen het permanent inlijven. In 1935 viel het na een referendum weer onder Duits 
gezag. Na de Tweede Wereldoorlog zou dit probleem wederom opspelen.  
65 Bromberger, Jean Monnet, 19. 
66 Duchêne, Jean Monnet, 42/43. 
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Cognac, bankieren en huwelijk 

Grofweg kan men het werkzame leven van Monnet opsplitsen in twee delen. Het ene deel was 

hij werkzaam in de private sfeer, het andere deel zette hij zich in voor de publieke zaak.67 Na 

zijn vertrek bij de Volkenbond keerde hij terug naar Cognac om orde op zaken te stellen 

binnen het noodlijdende familiebedrijf. Binnen twee jaar wist hij het cognachuis J.G. 

Monnet&Co. terug op de kaart te zetten en floreerde het, mede dankzij de Amerikaanse 

drooglegging die een markt voor contraband creëerde.68 In 1925 kreeg Monnet een baan 

aangeboden in de internationale financiële wereld. Hij kreeg de opdracht om een vestiging 

van de Amerikaanse investeringsbank Blair&Company  in Parijs op te zetten. Verder hield hij 

zich bezig met het verstrekken van internationale leningen aan onder andere Polen en 

Roemenië. Hierbij reisde hij de hele wereld over en bouwde gestaag verder aan zijn 

internationale netwerk.69 In 1932, twee jaar na de ineenstorting van de New Yorkse 

effectenbeurs, was de prijs van een aandeel van Blair&Company gedaald met 99 procent. 

Monnet werd ontslagen en verloor een kapitaal. Dankzij een lening van de Hudson Bay 

Company, een Canadees bedrijf dat hij goed kende dankzij zijn cognacverleden, kwam hij 

erboven op. Hij kreeg via zijn contacten bij de Volkenbond een baan aangeboden als adviseur 

van T.V. Soong, de architect van de modernisering in de regering van Chiang Kai-shek, om 

een economisch ontwikkelingsprogramma op te zetten om China op te stuwen in de vaart der 

volkeren.70 Vanaf 1938 ging Monnet zich inzetten voor de Franse publieke zaak.  

 In de nazomer van 1929 ontmoette Jean Monnet zijn grote liefde Silvia de Bondini 

tijdens een diner. Zij was Italiaanse van geboorte en ruim negentien jaar jonger. Het was 

liefde op het eerste gezicht en alle tafelgenoten vielen in het niet.71 Het probleem was dat de 

toekomstige mevrouw Monnet net in het huwelijk was getreden met Francesco Giannini, een 

collega van Monnet. Scheiden ging in het interbellum niet zo eenvoudig als heden ten dage en 

daarbij kwam dat Silvia een dochtertje had, Anna. Voogdij kwam in de meeste gevallen bij de 

vader te liggen. De manier waarop het huwelijk werd gepland had volgens Duchêne veel weg 

van een onderhandeling tussen de grootmachten.72 Uiteindelijk was het atheïstische Moskou 

van Josef Stalin de plaats waar Jean en Silvia in november 1934 in het huwelijk traden. Een 

opmerkelijke keuze temeer omdat beiden katholiek waren. Maar creativiteit en pragmatisme 
                                                 
67 Fransen, Supranational politics, 15. 
68 Bromberger Jean Monnet, 20. 
69 Monnet leerde onder andere John Foster Dulles (latere secretary of state) kennen die een vriend voor het leven 
werd. De contacten die Monnet opdeed tijdens zijn werk in het bedrijfsleven zouden cruciaal zijn gedurende 
WOII, de wederopbouw van Frankrijk en de lancering van het plan-Schuman. 
70 J. Smith en W. Wallace eds., Eminent Europeans, 48. 
71 Duchêne, Jean Monnet, 54. 
72 Ibidem, 55. 
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voerden de boventoon, want in de Sovjet-Unie konden snel burgerschap en een 

verblijfsvergunning worden verkregen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten zou dit veel 

langer hebben geduurd. Het scheiden en trouwen gebeurde in hetzelfde gebouw, waarna ze de 

Sovjet-Unie verlieten. Het huwelijk zou vijfenveertig jaar duren en nog een dochter, 

Marianne, opleveren.73 

 

De Tweede Wereldoorlog 

Na de conferentie van München in 1938 werd Monnet als speciaal Frans geheim afgezant 

naar de Amerikaanse president F.D. Roosevelt gestuurd om oorlogsvliegtuigen aan te 

schaffen.74 Nadat de oorlog was uitgebroken werd Monnet door een gezamenlijke beslissing 

van de Britse en de Franse premiers aangesteld als coördinator van de internationale 

wapenaanschaf voor beide landen. Monnet wilde Frankrijk ook na een militaire nederlaag 

laten participeren in de oorlog. Zijn voorstellingsvermogen won het van de nationale grenzen, 

want om Frankrijk in de oorlog te houden werd de Anglo-Franse Unie opgericht.75 De rol van 

Monnet in het eerste deel van de oorlog was te vergelijken met de functie die hij bekleedde 

tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de  AMTC. De kernpunten waren wederom van 

economisch en militaire aard op het gebied van de internationale samenwerking: bewapening, 

transport en efficiëntieverbetering.  

 Nadat Frankrijk verslagen was werd de staatsloze Monnet op eigen verzoek naar 

Washington gestuurd met een Brits paspoort dat persoonlijk door Churchill was ondertekend, 

om daar als strategisch planner voor de British Supply Council (BSC) te gaan werken. Zijn 

doel was om door middel van ‘balance sheets’ aan te tonen hoeveel de Amerikanen hun 

oorlogsindustrie moesten laten produceren om Nazi-Duitsland te verslaan.76 Zodoende 

ontwierp hij het zogenaamde Victory Program dat na de aanval op Pearl Harbor versneld 

werd doorgevoerd, zodat de Amerikaanse bijdrage aan de oorlogsinstelling kon worden 

geleverd.77 Roosevelt stuurde Monnet in 1943 naar Algiers waar hij de verdeelde vrije 

Fransen op een lijn moest krijgen. Na zijn terugkeer naar Washington werd hij hoofd van de 

French Committe for National Liberation (CFLN). De belangrijkste wapenfeiten: Frankrijk 

                                                 
73 Brinkley en Hackett eds., Jean Monnet, 38. 
74 Smith en Wallace eds., Eminent Europeans, 48. 
75 Fransen, Supranational politics 34. 
76 Ibidem, 73. 
77 Time Magazine, Hoofdartikel 6 oktober 1961. 
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zou na de bevrijding niet worden bezet en dus haar soevereiniteit behouden, en hij bedong 

Lend-Lease en geld voor de wederopbouw.78  

De invloedrijke Britse econoom J. M. Keynes zei na de oorlog dat deze dankzij 

Monnet met een jaar was verkort.79 Hij had in de oorlog zijn netwerk, met name in de 

Verenigde Staten, aangehaald en uitgebreid. Ook had Monnet nagedacht hoe Frankrijk na de 

oorlog zou moeten functioneren en hoe het probleem van grondstoffen, (oorlogs)industrie, 

natiestaten en soevereiniteit kon worden opgelost.80 Het Europese machtsevenwicht was tot 

twee maal toe verstoord en samenwerking binnen de Volkenbond op intergouvernementeel 

terrein bleek een wassen neus: kortom een sterker medicijn zou moeten worden toegepast. 

 

Van het plan-Monnet naar plan-Schuman 

De Franse premier Pierre Mendès-France (juni 1954-februari 1955) typeerde Monnet als een 

‘anti-planning liberaal.’81 Desondanks werd Monnet na de oorlog aangesteld als hoofd van het 

Franse planbureau en had als taak de reconstructie en bovenal modernisering van de Franse 

economie te plannen. Samen met een kleine groep van experts met een verschillende 

achtergrond werd het plan-Monnet opgesteld. Het motto dat werd meegegeven aan het plan 

door de opstellers vatte de situatie waarin Frankrijk zich bevond goed samen: ‘modernisation 

or decadence.’82 Het was een langetermijnvisie voor de Franse economie voor de periode 

1946-1952, hetgeen ongewoon was in de zwakke Vierde Franse Republiek die neigde naar 

kortetermijnvisies.83 Het probleem echter lag net als de rest van de West-Europese landen in 

de financiering van de wederopbouw. Er was een tekort aan dollars, zeker nadat de Lend-

Lease was stopgezet en een algemene crisis dreigde in West-Europa in 1947. Het 

Marshallplan bood soelaas.84 

In het naoorlogse Europa was Duitsland bezet en verdeeld door de geallieerde 

mogendheden. Het Franse beleid was er, in eerste instantie net als na de Eerste Wereldoorlog, 

op gericht om Duitsland geopolitiek vleugellam te maken. Met de ontluikende Koude Oorlog 

                                                 
78 Lend-Lease was een Amerikaans initiatief om de Europeanen in materieel opzicht tegemoet te komen in de 
strijd om de oorlog zonder de neutraliteit te schenden die tot de aanval op Pearl Harbor gold. 
79 Smith en Wallace eds., Eminent Europeans, 49. 
80 Met de verwijzing naar het Algiers memorandum, de basis voor het latere plan-Schuman. Interessant detail is 
dat Monnet in zijn memoires niet verwijst naar het Algiers Memorandum, het memorandum wordt als zodanig 
nooit genoemd.  
81 P.Mioche, The origins of the Monnet plan EUI working paper no.79 (Florence 1984) 1. 
82 J. Monnet, Memoirs, 255. 
83 Smith en Wallace eds., Eminent Europeans, 53. 
84 De Marshall-hulp is vernoemd naar de geestelijk vader van het idee de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken, George Marshall. De officiële benaming was ‘European Recovery Program’ en  betekende 
een grote financiële injectie voor de ontvangende landen. 
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als decor wilden de Amerikanen een sterke Duitse economie en democratische staat in het 

hart van Europa creëren. In 1949 was Bondsrepubliek West-Duitsland een voldongen feit en 

moesten de Fransen hun positie herzien. De eerste West-Duitse kanselier Konrad Adenauer 

liet blijken dat de Bondsrepubliek  als gelijke wenste te worden behandeld en niet als 

ondergeschikte zoals na de Eerste Wereldoorlog het geval was.85 De Fransen waren bang voor 

een sterke Duitse staat en de meningsverschillen over het Saar- en Ruhrgebied vergiftigden de 

relatie tussen beide landen. In Frankrijk had de idee voor een soort ‘pool’ met daarin cruciale 

grondstoffen al in 1948 postgevat. Tussen maart en mei 1950 bereikte het aantal voorstellen 

voor samenwerking op het gebied van kolen en staal een hoogtepunt in de media. Het plan-

Schuman dat op 9 mei 1950 wereldkundig werd gemaakt was in dat opzicht, samenwerking 

op het gebied van kolen en staal, dus niet revolutionair en zeker niet uniek.86  

Dit leidde na onderhandelingen met de zes deelnemende landen tot de oprichting van 

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1952. Monnet was de spin in het web 

tijdens de onderhandelingen bij de oprichting en hij speelde een grote rol als eerste voorzitter 

van de Hoge Autoriteit tot zijn vertrek in 1955. In hoofdstuk 3 wordt de totstandkoming van 

de EGKS nader belicht. En in hoofdstuk 4 wordt inhoudelijk ingegaan op het functioneren 

van de EGKS en de Hoge Autoriteit met Monnet als president. 

 
Kaartje 1. Zes lidstaten van de EGKS. 

Bron: Dinan, Europe recast, 48. 

                                                 
85 Smith en Wallace eds., Eminent Europeans, 54. 
86 D. Spierenburg en R. Poidevin, The History of High Authority of the European Coal and Steel Community. 
Supranationality in Operation. (Londen 1994) 3. 
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Sectoraal Europa in aanbouw 

De Europese geest leek uit de fles en al tijdens de onderhandelingen over de EGKS lanceerde 

Monnet het plan-Pléven in oktober 1950 dat inspeelde op de Duitse herbewapeningkwestie.87  

Jean Monnet was de geestelijk vader van dit plan, maar hij was niet zoals wel het geval was 

bij de EGKS, de spil in de totstandkoming ervan. Zijn directe rol bij de onderhandelingen en 

de ratificatiedebatten was minimaal te noemen.88 De Amerikanen wilden dat Europa voor haar 

verdediging minder afhankelijk werd van de VS, mede omdat deze haar troepen wilde 

inzetten bij het conflict op het Koreaanse schiereiland. Met de Tweede Wereldoorlog vers in 

het geheugen wilden de Fransen dat het nieuwe Duitse leger ingekapseld zou worden binnen 

een Europese constructie, een Europese Defensie Gemeenschap. De gedachte was dat als 

Duitsland militair soeverein zou zijn ze het plan-Schuman uiteindelijk zouden verwerpen.89  

Daarom kwam de Franse premier met de volgende verklaring, het plan-Pleven:‘As 

soon as the Treaty90 is signed, the French Government will ask for a solution to the problem 

of the German contribution to the creation of a European force…for our common defence, of 

a European army under the political institutions of a united Europe…the army of a united 

Europe, composed of men coming from different European countries, must bring about, as 

near as possible, a complete fusion of its human and material components under a single 

political and military European authority.’91 Om de beide Europese Gemeenschappen goed te 

laten functioneren moest er een Europese Politieke Gemeenschap komen die als 

overkoepelend orgaan zou functioneren. Een resolutie hiertoe werd aangenomen door de zes 

ministers van Buitenlandse Zaken van de EGKS waarin gesteld werd dat hiertoe binnen zes 

maanden een verdrag diende te worden opgesteld.92 Feitelijk was dit niet een nieuw idee, 

maar een logische stap in de richting van een federaal Europa zoals uiteen gezet in het plan-

Schuman.  

Het EDG-plan sneuvelde, en daarmee automatisch het EPG-plan, op het laatste 

moment toen het Franse parlement weigerde het verdrag te ratificeren op 30 augustus 1954. 

De militaire reïntegratie van West-Duitsland in Europa werd uiteindelijk opgelost door de 

komst van West Europese Unie (WEU) en het latere lidmaatschap van de Noord Atlantische 

                                                 
87 De geestelijk vader van het plan was Jean Monnet maar de politieke verantwoordelijkheid lag bij de Franse 
premier Pléven die het plan presenteerde.  
88 Fransen, Supranational Politics, 121. 
89 Smith en Wallace eds., Eminent Europeans, 57. 
90 Voetnoot van  de auteur. Bedoeld wordt het EGKS verdrag waarover de zes op dat moment in onderhandeling 
waren. 
91 A.G. Harryvan en J. van der Harst, Documents on Euopean Union (Hampshire 1997) 65-69. Voor de volledige 
tekst zie bijlage 2. 
92 Ibidem, 69-71. Voor de volledige tekst zie bijlage 3. 
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Verdragsorganisatie (NAVO). Het proces van Europese integratie via samenwerking binnen 

bepaalde sectoren was hiermee voorlopig vastgelopen. Het pad naar een federaal Europa leek 

doodlopend. Symbolisch of niet, het was in de nasleep van deze tegenslagen dat Monnet, hij 

was toen zesenzestig jaar oud, gedurende drie maanden afwezig was uit het publieke leven. 

Wat uitgelegd werd als een gewone griep was volgens Duchêne in werkelijkheid een lichte 

beroerte.93   

 

Action Committee en de Verdragen van Rome 

Ondanks deze mislukkingen op het professionele vlak, het falen van de EDG en EPG, wierp 

Monnet de handdoek niet in de ring. Hij bleef van mening dat het oprichtten van een 

organisatie om een specifiek probleem te lijf te gaan, sectorale integratie, de juiste weg was 

naar Europese eenwording. Monnet was wel teleurgesteld over deze grote tegenslag voor de 

Europese eenwording en wilde zich niet langer bezighouden met zijn taak als voorzitter van 

de Hoge Autoriteit. Hij vroeg in 1954 zijn ontslag aan en nadat zijn opvolger, de Fransman R. 

Mayer in 1955 in functie was getreden, vertrok hij.  

In de hetzelfde jaar als zijn vertrek bij de Hoge Autoriteit richtte Monnet een 

organisatie op die gekenschetst kan worden als de eerste lobbygroep voor Europa: het  Action 

Committee for a United States of Europe. Leden waren vertegenwoordigers van de 

verschillende politieke partijen en de vakbonden van de lidstaten van de EGKS. Zij 

vertegenwoordigden dus een politieke partij of vakbond en zaten er niet als individu. In de 

begeleidende brief die Monnet naar de leden stuurde, stond te lezen dat het Action Committee 

ten doel had te verzekeren dat: ‘Unity of action by the member organizations in order to attain 

by concrete achievements the United States of Europe.’94   

Tevens moest het Action Committee een platform worden voor Monnet om zijn ideeën 

uit te dragen en te lanceren nu hij geen voorzitter meer was van de Hoge Autoriteit. Monnet 

wilde verder op oude voet. Dit betekende dat hij via sectorale integratie het uiteindelijke doel, 

een federaal Europa, wilde bereiken. Zijn nieuwe sectorale plan moest de doorstart of rélance 

voor de Europese integratie worden en voorzag in samenwerking op het gebied van de 

atoomenergie tussen de zes lidstaten van EGKS. Het Action Committee kwam voor het eerst 

in 1956 in Parijs bijeen. Na afloop vaardigde zij een ‘gezamenlijke verklaring’ uit waarin het 

plan van actie uitgelegd werd.  

                                                 
93 Duchêne, Jean Monnet, 255. 
94 Royal Institute of International Affairs, Action Committee for the United States of Europe. Statements and 
Declarations 1955-1967 (Londen 1969) 11. Voor de volledige tekst: zie bijlage 4. 
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De verklaring zette in het eerste punt uiteen wat het Action Committee deed en wie 

erin participeerden. Het tweede punt haakte in op de resolutie van de zes ministers van 

Buitenlandse Zaken die in Messina bijeen kwamen om te spreken over de Europese 

samenwerking, en steunde de idee van een gemeenschappelijke markt. In de laatste punten 

maakte het Action Committee zich hard voor het plan-Euratom van Monnet: ‘The 

development of atomic energy for peaceful uses opens the prospect of a new industrial 

revolution and the possibility of a profound change in living and working conditions. 

Together, our countries are capable of themselves developing a nuclear industry…Action is 

urgently needed if Europe is not to let her opportunity pass by…An atomic industry 

producing atomic energy will inevitably be able to produce bombs. For that reason the 

political aspects and the economic aspects of atomic energy are inseparable. The European 

Community must develop atomic energy exclusively for peaceful purposes.’95  

Het eerste doel in de beginjaren van het Action Committee was het plan-Euratom van 

Monnet te laten ratificeren door de verschillende parlementen. Volgens Duchêne zette 

Monnet zich met het Action Committee vrijwel volledig in voor het project-Euratom en 

bewees hij slechts lippendienst aan het plan voor de gemeenschappelijke markt, het tweede 

Verdrag dat in Rome zou worden ondertekend.96 Dit is het verdrag dat leidde tot de Europese 

Economische Gemeenschap. Met de ondertekening van de Verdragen van Rome bestaande uit 

Euratom en de EEG kwam de teller van het aantal ‘gemeenschappen’ op vijf, waarvan er drie 

waren uitgevoerd.  

Verder hield het Action Committee zich bezig met de vervolmaking van de douane-

unie, de gemeenschappelijke markt en verdere integratie in de vorm van uitbreiding van de 

unie. Ook was de relatie van Europa met de Verenigde Staten als gelijke en de vreedzame 

coëxistentie van de unie en de Sovjet-Unie een doel. In 1966 sprak E. H van der Beugel97 een 

rede uit bij de aanvaarding van zijn bijzonder hoogleraarschap aan de universiteit Leiden 

onder de titel: Nederland in de Westelijke samenwerking. Enkele aspecten van de 

Nederlandse beleidsvorming. Hierin kwam hij te spreken over de merites van het Action 

Committee van Jean Monnet: ‘In de (Nederlandse)* beleidsvorming ten aanzien van 

Westelijke samenwerking moet aan dit comité bijzonder grote betekenis worden toegekend, 

dat zo terecht bekend staat als het Comité Monnet…Afspraken van het Comité bepaalden in 

sterke mate de houding van de Staten-Generaal en beperkten daardoor de autonomie en 
                                                 
95 Royal Institute of International Affairs, Action Committee,  13. Voor de volledige tekst: zie bijlage 4.1. 
96 Duchêne, Jean Monnet, 292. 
97 E.H. van der Beugel was van 8 januari 1957 tot 22 december 1958 als staatsecretaris van Buitenlandse Zaken 
belast met de Europese samenwerking. 
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bewegingsvrijheid van de Regering. Een Regeringsbeleid dat inging tegen de opvattingen en 

beslissingen van het Comité, was bijzonder moeilijk te verwezenlijken. Achteraf moet men 

vaststellen, dat de werkzaamheden van het Comité van vitaal belang zijn geweest voor het 

tempo en de vorm van het proces van de Europese eenwording.’98   

Het Action Committee zou door Monnet in 1975 worden ontbonden, hij was toen 87 

jaar oud.99 Een jaar later werd een resolutie uitgevaardigd door Europese Raad van 

regeringsleiders die op 1 en 2 april in Luxemburg bijeen kwam. Jean Monnet kreeg de titel: 

Honory Citizen of Europe.100 Zijn buitengewone verdiensten voor de Europese zaak werden 

geprezen: ‘…Jean Monnet has played a leading role, wether as inspirer of the Schuman Plan, 

forst President of the High Authority, or founder of the Action Committee for the Untited 

States of Europe. In these various capacities, Jean Monnet has resolutely attacked the forces 

of inertia in Europe’s political and economic structure, with the aim of establishing a  new 

type of relationship between states, making apparent their de facto solidarity and giving it 

institutional form.’ 

Jean Monnet stierf in 1979 op 91-jarige leeftijd. Bij zijn begrafenis waren vrijwel alle 

staatshoofden van de leden van de Europese Gemeenschap aanwezig.101 Het familiehuis van 

Monnet in Houjarray, vlakbij Parijs, werd gekocht door het Europees Parlement en is nu een 

museum. Ter ere van de honderdste geboortedag van Monnet in 1988 werden zijn stoffelijke 

resten bijgezet in de crypte van het Pantheon te Parijs.102 Zijn persoonlijke archief is onder 

gebracht bij een stichting: de Jean Monnet Foundation for Europe, welke hij persoonlijk 

oprichtte in 1978, het jaar voor zijn dood.103  

 

Resumé 

In retrospectief kan de rijke en buitengewone carrière van Jean Monnet worden bezien als een 

opmaat naar de Europese eenwording. Monnet groeide op in een omgeving waarin hij in 

aanraking kwam met de buitenwereld. De blik in het cognachuis van de familie Monnet was 

                                                 
*Toevoeging van de auteur. 
98 E.H. van der Beugel, Nederland in de Westelijke samenwerking. Enkele aspecten van de Nederlandse 
beleidsvorming. 15. 
99 Max Kohnstamm, secretaris van de Hoge Autoriteit zou in 1983 een nieuw ‘Action Committee for Europe’ 
opzetten. 
100Monnet, Memoirs, 525. Zie bijlage 5 voor de volledige weergave van de tekst.  Monnet was de eerste 
Europeaan die deze titel kreeg.  
101 Duchêne, Jean Monnet, 340. 
102 In de crypte van het Pantheon in Parijs worden ‘ grote Fransen’ als Victor Hugo, Voltaire, Rousseau en Zola  
begraven en herdacht.   
103 De stichting is gevestigd in Zwitserland, Lausanne. Voor meer informatie zie: http://www.jean-
monnet.ch/en/pDivers/contact.php Laatst bezocht op 17 januari 2007. 
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gericht naar buiten. Een ‘klassieke’ opleiding in Parijs heeft Monnet nooit genoten en hij 

heeft nooit een verkozen ambt bekleed. In plaats daarvan stuurde zijn ouders hem naar 

contacten in Londen en de Verenigde Staten om hem een praktische opleiding te geven en 

hem de Engelse taal en cultuur tot zich te nemen. Dit betekende eveneens het begin van een 

uitgebreid netwerk in de Angelsaksische wereld. 

Om Monnet te duiden is bijzonder lastig, hij past niet in een hokje. Hij was geen 

politicus, want hij was nooit lid van- of werkzaam voor een politieke partij en bekleedde nooit 

een verkozen ambt. Hij droeg dan ook nooit politieke verantwoordelijkheid en geniet daarom 

wellicht minder bekendheid als historische figuur in de context van de historie van de 

Europese eenwording. Hij was geen ‘echte’ diplomaat in de zin dat hij tot het Franse corps 

diplomatique behoorde. Hij was een zakenman in de cognachandel en de financiële- en 

bankwereld waar hij juristen en zakenlieden als collega’s had die later belangrijke posten 

binnen de Amerikaanse en Franse regering zouden bekleden. De andere helft van zijn 

werkzame leven spendeerde hij in de publieke sector onder andere bij de Volkenbond als 

plaatsvervangend secretaris-generaal en later als hoofd van het Franse planbureau. In beide 

functies kreeg hij te maken met de spanningen tussen landen als het ging om de toegang tot 

essentiële grondstoffen als kolen en staal. Bij de Volkenbond zag hij dat, alle welwillende 

intenties ten spijt, deze organisatie niet was opgewassen tegen de problemen die ze op haar 

bord kreeg. Het vetorecht zorgde ervoor dat een krachtig en eenduidig optreden uit den boze 

waren. 

Zijn carrière bracht hem tot in alle hoeken van de wereld. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog zette Monnet zich in om gezamenlijke oorlogsinspanning die de geallieerden 

levereden efficiënter te maken. Zijn idee was dat als de landen openheid van zaken gaven en 

gezamenlijk de aankopen en verdeling van grondstoffen zouden organiseren binnen een op te 

richten ‘pool’, dit een groot voordeel zou zijn. De organisatie werd uitgewerkt in de AMTC 

die nog geen supranationale elementen bevatten, maar wel een schoolvoorbeeld was van het 

begrip interdependence. Zelfs zijn huwelijk was een internationale aangelegenheid. Hieruit 

bleek ook de creativiteit en het pragmatisme dat Monnet kenmerkte.  

Na de conferentie van München begon de rol van Monnet bij de Franse 

oorlogsinspanning als speciaal afgezant bij de Amerikaanse president. Monnet ijverde na de 

Franse nederlaag als ‘planner’ voor de ‘British Supply Council’ wederom voor een 

gezamenlijke ‘pool’ van grondstoffen middels het opstellen van een balans, ‘balance sheet’, 

om aan te tonen dat de oorlogsinspanning van de geallieerden door samenwerking efficiënter 

zou verlopen. Deze ‘pool’ het intensief samenwerken tussen landen op het gebied van 
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bepaalde grondstoffen en transport kan worden gezien als voorloper van het sectorale Europa 

dat Monnet voor ogen had na de oorlog. Landen gaven in beide gevallen zeggenschap van 

bepaalde nationale belangen uit handen en droegen dit over aan een gezamenlijk comité of 

Hoge Autoriteit waarin het nationaal belang een ondergeschikte rol speelde. 

Toen Monnet in 1943 naar Algiers vertrok om de verdeelde vrije Fransen op een lijn te 

krijgen, heeft hij nagedacht over de inrichting en toekomst van Frankrijk en Europa na de 

oorlog. Dit vond uiting in het document dat hij schreef: het Algiers Memorandum. Het is een 

van de weinige documenten die Monnet naliet. Hij heeft zijn (politieke) ideeën met 

betrekking tot Frankrijk en Europa en de integratie nooit als zodanig en uitgebreid op papier 

gezet. In hetzelfde jaar werd duidelijk dat de geallieerden de oorlog zouden winnen. Monnet 

ging zich daarna actief bezighouden met toekomst van Frankrijk. Hij bedong leningen en hulp 

voor de Franse wederopbouw via het CFLN. Monnet werd aangesteld als hoofd van het 

Franse planbureau dat moest zorgen voor het herstel en de modernisering van de Franse 

economie. Dit paste in de algemene trend die in Europa na de oorlog plaats had, de overheid 

ging zich actief bemoeien met de industrie wat zich uitte in planning en dirigisme. Economie 

en industrie werden verdeeld in sectoren en per sector werd gekeken naar de behoeften van de 

landen. 

Het plan-Monnet was een langetermijnplan voor de Franse economie voor de jaren 

1946-1952. Kolen en staal waren enkele van de sectoren die erin betrokken waren en waarvan 

de Franse modernisatie en groei afhing. In 1947 dreigde een algemene economische crisis een 

einde te maken aan het plan-Monnet. Daarbij kwam dat Frankrijk voor opvoer van de 

staalproductie afhankelijk was van Duitse kolen uit het Ruhrgebied. Dit gebied was bezet en 

over de status en toekomst bestonden verschillende meningen. Onder Amerikaanse druk om 

tot nadere Europese samenwerking en een oplossing voor het Duitse vraagstuk te komen, 

lanceerde Frankrijk het geesteskind van Monnet. Dit is de geschiedenis ingegaan als het plan-

Schuman en leidde tot de EGKS.  

In het kielzog van de EGKS, feitelijk om ervoor te zorgen dat de ratificatie ervan door 

zou gaan, kwam Monnet met het plan voor de EDG en EPG. Dit strandde uiteindelijk op het 

allerlaatste moment in het Franse parlement. De visie van Monnet voor een federaal Europa 

met politieke macht viel in duigen. Monnet ambieerde geen tweede termijn als president van 

de Hoge Autoriteit en verliet Luxemburg in 1955. Hij richtte het Action Committe for the 

United States of Europe op. De eerste Europese lobbygroep in de geschiedenis die tot doel 

had om de Europese eenwording te promoten. Leden waren afgevaardigden van nationale 

parlementen en vakbonden. Via dit platform lanceerde Monnet zijn laatste idee met 
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betrekking tot de sectorale integratie, Euratom. Hij was zelf nauwelijks betrokken bij de 

totstandkoming van deze organisatie dat onderdeel uitmaakte van de Verdragen van Rome die 

in 1957 werden ondertekend. Rome betekende de ‘doorstart van het Europese 

integratieproject. Keerzijde van de medaille was dat het sectorale Europa zoals dat van 1950-

1957 bestond op een zijspoor werd gerangeerd. De leidraad voor het proces van eenwording 

was de gemeenschappelijke markt. 
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Foto’s Jean Monnet: 
 
Abeeldingen 1.1. en 1.2. Het familie huis van Monnet in Charente boven en onder het 
landgoed. 
Bron: F. Duchêne, Jean Monnet : the first statesman of interdependence (Londen 1994) 191. 
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Afbeelding 1.3 en 1.4. Het handelsmerk van de familie Monnet (boven) en Monnet met zijn 
ouders onder. 
Bron: Bron: F. Duchêne, Jean Monnet : the first statesman of interdependence (Londen 1994)  
192. 
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Afbeeldingen 1.5. en 1.6. Boven, Jean Monnet met zijn vrouw Silvia. Onder, Jean Monnet in 
de VS. 
Bron: Bron: Bron: F. Duchêne, Jean Monnet : the first statesman of interdependence (Londen 
1994)  193. 
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Afbeeldingen 1.7. en 1.8. Boven Walter Hallstein, Jean Monnet en Konrad Adenauer. Onder 
Monnet en de start van de EGKS. 
Bron: Bron: Bron: Bron: F. Duchêne, Jean Monnet : the first statesman of interdependence 
(Londen 1994) 196. 
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Afbeelding 1.9. Monnet en Schuman voor het gebouw van de Hoge Autoriteit in Luxemburg. 
Bron: Bron: D.Spierenburg en R. Poidevin, The History of the High Autority of the European 
Coal and Steel Community (Londen, 1994) 1. 
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Afbeelding 1.10. De Hoge Autoriteit. 
Bron: D.Spierenburg en R. Poidevin, The History of the High Autority of the European Coal 
and Steel Community (Londen, 1994) 327. 
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‘De oplossing ligt in het doorbreken van de vicieuze cirkel en in het herstel van het 

vertrouwen van de Europeanen in de economische toekomst van hun eigen land en Europa als 

geheel.’ George C. Marshall 

 

’De eerste stap in de richting van de Europese familie is dat Frankrijk en Duitsland partners 

worden.’ Sir Winston Churchill 

 

‘Round Germany, as a central support the rest of the economic system grouped itself, and on 

the prosperity and enterprise of Germany the prosperity of the rest of Europe depended.’ J.M. 

Keynes 

 

3. Wederopbouw en herstel 1945-1950  
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt de periode 1945-1950 aan bod. De eerste naoorlogse jaren stonden voor 

Europa in het teken van wederopbouw en herstel. Het accent binnen de nieuw gecreëerde 

internationale orde verschoof van bilaterale- naar multilaterale betrekkingen op economisch 

en militair terrein. Door deze verschuiving ontstond een paradox. Aan de ene kant raakte het 

dirigisme en plannen in zwang, terwijl aan de andere kant werd gestreefd naar vrijhandel en 

transparantie. Op het Europese continent hield de Duitse kwestie een ieder bezig totdat in 

1947 een economische crisis ontstond. De Amerikanen schoten te hulp, alsmede vanwege het 

communistische gevaar dat zich manifesteerde. De Koude Oorlog tekende zich af en drong de 

Duitse kwestie naar de achtergrond. Het Duitse grondgebied, dat bezet was door de 

geallieerden, zou zonder twijfel in West-Europa moeten worden opgenomen. Het plan-

Schuman zorgde dat dit schijnbaar onoplosbare diplomatieke probleem werd opgelost. Tevens 

zou dit de basis vormen voor de Europese eenwording. Het eerste Europa dat door de 

sectorale integratie van Monnet verrees bestond van 1950-1957. 

 

Interbellum en oorlog 

De periode tussen beide wereldoorlogen wordt ook wel het interbellum genoemd. De Britse 

historicus E.H. Carr omschreef deze periode als ‘the twenty years crisis’ in zijn gelijknamige 

boek: The twenty  years’ crisis 1919-1939: An introduction to the study of International 
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Relations (1939). Na de Grote Oorlog104 werd de oplossing voor de ‘Duitse kwestie’ slechts 

vooruitgeschoven. Met onevenredige herstelbetalingen, en in combinatie met gebiedsverlies, 

moest Duitsland in toom gehouden worden. Een wereldwijde economische crisis zorgde na 

het ineenstorten van de Amerikaanse effectenbeurs in Duitsland en de rest van Europa voor 

geldontwaarding, faillissementen en het optrekken van tariefmuren tegen internationale 

concurrentie. Handelsverdragen werden slechts op bilateraal niveau gesloten. Duitsland trad 

in 1933 uit de Volkenbond en begon met de herinvoering van de algemene diensplicht. 

Allemaal maatregelen om het ‘systeem van Versailles’ te vernietigen. Dit vormde de opmaat 

naar de Tweede Wereldoorlog, die in 1939 ontketend zou worden met de Duitse aanval op 

Polen. 

 Na het beëindigen van de oorlog in 1945 trok het stof op en werden de puinhopen van 

zes jaar totale oorlogsvoering zichtbaar. De Duitsers spraken van Stunde Null, het jaar nul. 

Eigenlijk gold dit voor alle (West-)Europese landen die in de oorlog bezet waren geweest of 

er anderzijds bij betrokken waren. Er was veel vernietigd gedurende de oorlog, zowel op 

materieel als immaterieel gebied. In Nederland ging bijvoorbeeld ruim 30% van het nationale 

vermogen verloren.105 In Frankrijk werd gedurende de oorlog een kwart van het nationale 

vermogen vernietigd.106  

Een terugkeer naar de situatie voor 1939 was ondenkbaar, omdat de hoofdrollen op het 

wereldtoneel van de internationale politiek werden vertolkt door nieuwe spelers. De 

Verenigde Staten waren als sterkste partij uit de bus gekomen. Stalin had zijn legers laten 

oprukken tot ver in Oost-Europa en breidde er de invloedssfeer van de Sovjet-Unie uit. Dit 

diende ook als buffer tegen eventuele Duitse agressie. De contouren van een nieuw 

machtsevenwicht tekenden zich na de oorlog af. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 

hadden de rol van ‘supermacht’ op het toneel van de Koude Oorlog. Duitsland, voorheen de 

sterkste economie op het Europese continent, was opgedeeld in vier zones die werden bezet 

door de vier geallieerde partijen zoals te zien op kaartje 3. Dit vraagstuk, de Duitse kwestie, 

was na de oorlog allesbepalend. Frankrijk en Groot-Brittannië waren definitief onttroond als 

wereldmacht en hun koloniale rijk stond aan de vooravond van zelfstandigheid. West-Europa 

was op zoek naar economisch hertstel, politieke stabiliteit en militaire veiligheid.107  

 De Amerikanen zouden zich niet zoals na afloop van de Eerste Wereldoorlog 

terugtrekken en een isolationistisch buitenlands beleid voeren, maar zich actief met de 
                                                 
104 Zo wordt de Eerste Wereldoorlog ook wel genoemd. 
105 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980: Twee eeuwen Nederland en België. II (Rotterdam 1978) 205. 
106 J.P. Dormois, The French economy in the twentieth century (Cambridge 2004) 17. 
107 D. Dinan, Europe recast. A History of European Union (Hampshire 2004) 13. 
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wederopbouw van Europa bemoeien. De Amerikanen waren om met de woorden van Dean 

Acheson de Secretary of State onder president H. Truman te spreken: ‘Present at the 

creation’108. En niet alleen bij de Europese wederopbouw, maar bij de inrichting en 

totstandkoming van de naoorlogse internationale orde. Al in 1945 werd het Handvest van de 

Verenigde Naties ondertekend waarna in 1946 de Algemene Vergadering voor het eerst 

bijeenkwam. Maar voor de Amerikaanse beleidsmakers van toen waren de financiële en 

economische instituties en afspraken van Bretton Woods belangrijker.109 Tijdens de 

conferentie van Bretton Woods, gehouden tijdens de oorlog, zochten de deelnemers naar een 

oplossing voor het vooroorlogse internationale financiële stelsel dat in hun ogen had 

afgedaan. Het idee voor een internationale bank die het stelsel zou aansturen, een vaste 

wisselkoers moest bewaken en het internationale geldverkeer zou moeten bevorderen, werd 

concreet gemaakt in de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit instituut 

zou moeten zorgen voor ‘uitbreiding en evenwichtige groei van de internationale handel.’110 

Ook werd besloten om een Wereldbank en een Internationale Handelsorganisatie, de General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) die later werd omgedoopt tot de World Trade 

Organisation (WTO), op te richtten. Kortom: een nieuwe koers was ingezet richting 

handelsliberalisatie door onder andere het oprichten van multilaterale fora en verdragen. 

 
kaartje 3. 
Bron: Dinan, Europe recast, 18. 
                                                 
108 Dean Acheson, Present at the creation: My years in the state department (Londen 1970 ). 
109 T. Judt, Na de oorlog. Een geschiedenis Europa sinds 1945  (Amsterdam 2005) 145/146. 
110 Zie de site van het IMF: http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa01.htm Laatst bezocht 4-12-06. 



 49

Van Bilateralisme naar multilateralisme 

In de periode van 1945-1950 verschoof de balans van bilaterale betrekkingen op economisch 

en militair gebied langzaam richting multilaterale betrekkingen tussen de West-Europese 

landen. Al in 1944 voerden België, Luxemburg en Nederland in Londen besprekingen over de 

mogelijkheden van handelsliberalisatie. Dit zou in 1948 resulteren in de Benelux.111 Sommige 

historici zien de Benelux als een aanzet en verspreiding van de Europese integratie op 

economisch gebied terwijl andere historici het bovenal zien als een herstel van natiestaat.112  

Naast eerste aanzetten tot multilaterale samenwerking bestond er in de eerste twee jaar na de 

oorlog nog sterk de tendens tot het sluiten van bilaterale verdragen. Dit was feitelijk het 

voortzetten van het oude patroon binnen de internationale betrekkingen tussen de West-

Europese landen zoals dat in het interbellum plaats had. Zo werd in 1947 het 

vriendschapsverdrag tussen Frankrijk en Groot-Brittannië gesloten. Dit verdrag hield onder 

meer automatische wederzijdse militaire bijstand in, in geval van Duitse agressie.  

Het jaar 1947 kan als omslagpunt worden aangewezen. De economische crisis die de 

wederopbouw van West-Europa dreigde te verstoren was de directe aanleiding. Om het 

hiermee samenhangende, oprukkende communistische gevaar de wind uit de zeilen te nemen 

kwam Amerika met het plan voor de Marshallhulp. Hierbij raakte de Duitse kwestie op het 

Europese toneel overschaduwd. De Amerikaanse Marshallhulp kon pas worden verkregen 

nadat de Europanen een multilateraal samenwerkingsverband, de OEES, in 1948 in het leven 

hadden geroepen om de hulp te efficiënt te verdelen.  

In navolging hiervan werd in hetzelfde jaar het pact van Brussel gesloten.113 Dit was in 

tegenstelling tot het Verdrag van Duinkerken geen bilaterale overeenkomst maar een 

multilaterale. In 1954 zou het pact worden uitgebreid met West-Duitsland en Italië, wat leidde 

tot de West-Europese Unie. Een belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1949 toen de NAVO 

werd opgericht.114 Deze organisatie had tot doel de veiligheid van haar leden tegen eventuele 

agressie van de Sovjet-Unie te verzekeren door onderlinge samenwerking en vooral het 

                                                 
111 België, Nederland en Luxemburg waren al tijdens de oorlog begonnen met overleg om uiteindelijk te komen 
tot een Economische Unie. Latere pogingen van Frankrijk voor een uitbreiding van de Douane-Unie, Fritalux, 
stranden omdat Nederland sceptisch stond omdat West-Duitsland en Groot-Brittannië, traditioneel belangrijke 
handelspartners van Nederland, niet meededen.  
112 D. Hellema, Neutraliteit&Vrijhandel. De geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen 
(Utrecht 2001) 161. 
113 De ondertekenaars waren België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland. Dit verdrag behelsde 
militaire, economische, sociale en culturele samenwerking tussen de aangesloten landen. 
114 De oorspronkelijke lidstaten waren: België, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Later volgden enkele uitbreidingsrondes. 
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waarborgen van Amerikaanse hulp. De NAVO oversteeg het principe van een regionale 

organisatie, omdat lidstaten uit verschillende continenten kwamen. 

De OEES was het eerste multilaterale samenwerkingsverband in West-Europa en 

onder Amerikaanse druk en de communistische dreiging tot stand gekomen. Binnen dit kader 

zou het pad richting handelsliberalisatie moeten worden bewandeld. De Amerikanen hoopten 

uiteindelijk op een nadere samenwerking en verdere integratie van de Europese economieën 

hetgeen uiteindelijk zou moeten culmineren in een gemeenschappelijke markt. Voorstellen 

voor handelsliberalisatie binnen de OEES kwamen onder andere van de Nederlandse minister 

van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het 

vrijmaken van het Europese betalingsverkeer, dat leidde tot de Europese Betalingsunie.115 

Stikker pleitte vlak voor het plan-Schuman voor verdergaande handelsliberalisatie. Het plan 

werd door de overigen lidstaten niet enthousiast ontvangen. Het behelsde een 

bedrijfstakgewijze aanpak, waarbij sector per sector van de economie zou moeten worden 

gemoderniseerd. De Raad van de OEES zou hierbij een belangrijke rol spelen; zij zou bepalen 

welke sectoren aan de beurt waren. De lidstaten konden het niet eens worden met welke 

sectoren zouden moeten worden gestart.  

Een ander initiatief kwam van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken J.W. 

Beyen in 1952. Dit ging verder dan de sectorale integratie en behelsde horizontale 

economische integratie. Het haakte in op de onderhandelingen voor de EDG en de EPG die in 

1951 waren geopend. In het memorandum wordt gesteld dat: ‘Apart from the reinforcement 

of their defence by closer cooperation in the military field, as laid down in the Treaty 

establishing the European  Defence Community, it would seem that in the principal aim of 

European integration should be the raising of the general standard of living of the European 

peoples… It will not be possible to maintain and gradually improve the standard of living in 

Europe - in spite of the steady increase of population – without raising and improving 

European production and increasing European productivity, which cannot be achieved in a 

Europe divided into a number of limited markets as a result of trade barriers and subject to 

monetary instability.´116  

Het memorandum pleitte voor opname van voorwaarden in het verdrag tot de EPG dat 

uiteindelijk zou moeten leiden tot algemene economische integratie middels een douane-unie 

en een gemeenschappelijke markt. De onderhandelingen van de EDG en de EPG tussen de 

zes lidstaten met daarin het plan van Beyen is uitvoerig beschreven in het onderzoek van 

                                                 
115 Hellema, Neutraliteit&Vrijhandel, 161. 
116 Harryvan en van der Harst, Documents, 71/74. Voor de volledige tekst zie bijlage 6. 
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Milward en Griffiths, The Beyen plan and the European Political Community. De 

onderhandelingen hierover verliepen uiterst moeizaam en leidden in eerste instantie tot niets 

toen in 1954 het Franse parlement weigerde in te stemmen met de EDG. Echter, in datzelfde 

jaar zou Beyen een nieuwe poging wagen toen Monnet met het idee kwam om de 

sectorgewijze samenwerking uit te breiden naar het terrein van energie en nucleaire 

technologie.117 Dit leidde via een aantal onderhandelingsrondes, onder leiding van de 

Belgische minister van Buitenlandse Zaken P.H. Spaak, in 1957 tot de ondertekening van de 

Verdragen van Rome in 1957.  

 

De Duitse kwestie    

De Amerikanen wilden een sterk Duitsland met een sterke economie. Dit betekende een einde 

van de Franse eis op herstelbetalingen van Duistsland, omdat het Franse economische herstel 

immers niet ten kostte kon gaan van Duitsland. De Fransen weigerden in eerste instantie hun 

bezettingszone te laten fuseren met die van de Britten en de Amerikanen. Pas in 1948 zouden 

zij in Londen akkoord gaan met een fusie van de Franse bezettingszone met de reeds 

gefuseerde Britse en Amerikaanse delen. Dit maakte de weg vrij naar een soeverein West-

Duitsland in 1949.118  

 
Kaartje 4. West- en Oost-Duitsland. Bron: Dinan, Europe recast 33. 

Bron: Dinan, Europe recast, 48 

                                                 
117 Hellema, Neutraliteit&Vrijhandel, 185. 
118 De Bondsrepubliek West-Duitsland werd op 23 mei 1949 uitgeroepen en bestond uit de samengevoegde 
Amerikaanse, Britse en Franse bezettingszones. Pas op 5 mei 1955 werd West-Duitsland volledig onafhankelijk, 
tot die tijd was haar soevereiniteit ingeperkt. De oostelijke bezettingszone van de Russen veranderde op 7 
oktober 1949 in de Duitse Democratische Republiek waarmee de Duitse deling een feit was. Pas met het einde 
van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse muur in 1990 zouden de landen herenigen. 
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Het Franse wantrouwen jegens Duitsland zat diep, veel dieper dan bijvoorbeeld bij Groot-

Brittannië of Amerika. De verklaring voor de halsstarrige houding van Frankrijk ten opzichte 

van de ‘Duitse kwestie’ moet naast de geografische ligging worden gezocht in historische, 

demografische en economische factoren. Tussen 1814 en 1940 was het Franse grondgebied 

vijf maal geschonden en bezet geweest. Daarom had het Franse ministerie van Buitenlandse 

Zaken als eerste prioriteit nadat Hitler was verslagen, het voorkomen van een zesde 

nederlaag.119 Hiermee samen hing de demografische factor. In de periode tussen 1836 en 

1936 was de Franse bevolking slechts toegenomen met drie miljoen mensen.120 Frankrijk was 

niet langer een zwaargewicht als het ging om bevolkingsomvang. De lage geboortecijfers en 

de vergrijzende bevolking zorgden voor een aantasting van het militaire potentieel. De 

economische factor betrof het gebrek aan steenkool, met name cokes. Voor deze grondstof 

was Frankrijk afhankelijk van de import uit Duitsland. Zonder steenkool kon de 

staalproductie niet worden opgeschroefd en viel het plan-Monnet in duigen. De mijnstreken in 

het Ruhrgebied, het Saarland en delen van het Rijnland zouden dan ook van de toekomstige 

Duitse staat moeten worden afgesplitst en ter beschikking van de Fransen komen. 

  Na 1948 werd het de Fransen duidelijk dat zij hun houding en beleid inzake de 

‘Duitse kwestie’ aan moesten passen aan de nieuwe realiteit. Duitsland zou weer een factor 

van belang worden, een sterke staat in het hart van Europa. Voor een Frans economisch 

herstel en bescherming tegen eventuele Duitse agressie moest een nieuwe oplossing komen. 

Daarbij kwam dat Frankrijk inmiddels was verwikkeld in een koloniale oorlog in Indo-China 

waarbij ze de hulp van de Britten en de VS nodig hadden. Om toch gebruik te kunnen maken 

van de Duitse steenkool moesten de Fransen nu met een ander Europees voorstel komen. De 

Franse minister Bidault verwoordde de Franse koerswijziging als volgt:’’Op het economische, 

maar ook op het politieke vlak, moet men […] de geallieerden en de Duitsers zelf het voorstel 

doen tot de integratie van Duitsland in Europa […] het is […] de enige manier waarop een 

politiek gedecentraliseerd, maar economisch welvarend Duitsland levensvatbaar en consistent 

kan zijn.’’121  

Dat de Fransen met een voorstel moesten komen was evident, het was vooral in hun 

belang dat de Duitse kwestie Europees gemaakt werd. Daarbij kwam dat Duitsland in theorie 

wel soeverein was, maar in de praktijk nooit het initiatief tot een voorstel kon nemen vanwege 

de beperkingen die waren opgelegd door de geallieerden als het ging om economisch en 

                                                 
119 Judt, Na de oorlog, 156. 
120 Dormois,  French economy 3. 
121 Judt, Na de oorlog, 158. 
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buitenlands beleid.122 Groot-Brittannië zou zich voorlopig afzijdig houden, met de blik gericht 

op de Commenwealth.123 Al eerder bleek, met de oprichting van de Raad van Europa, dat 

Groot-Brittannië niet gediend was van inperking van haar soevereiniteit. Ten slotte oefende 

de Verenigde Staten diplomatieke druk uit op de Fransen om tot een oplossing te komen.124  

 

Het plan-Schuman 

Tegen deze achtergrond lanceerde Frankrijk het plan-Schuman op 9 mei 1950.125 Monnet had 

de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, bereid gevonden om zijn plan 

wereldkundig te maken. Schuman opende zijn rede met de volgende woorden: ‘World peace 

can only be safeguarded if constructive efforts are made proportionate to the dangers which 

threaten it. The contribution which an organised and active Europe can bring to civilisation is 

indispensable to the maintenance of peaceful relations.’126 De oorsprong van dit plan ligt in de 

oorlog, want Monnet had de grote lijnen ervan al in 1943 in Algiers op papier gezet. In het 

plan stelde de Franse regering voor dat:‘ Franco-German production of coal and steel be 

placed under a common ‘high authority’, within an organisation open to the participation of 

the other European nations. The pooling of coal and steel production will immediately ensure 

the establishment of common bases for economic development as a first step in the federation 

of Europe…’127 Ook wordt in de tekst verwezen naar de Franse inspanningen van de 

afgelopen twintig jaar om een verenigd Europa te bewerkstelligen. Hiermee wordt verwezen 

naar het voorstel van Aristide Briand. 

Het Ruhrgebied kwam hierbij onder gemeenschappelijk toezicht te staan van de leden 

van de Hoge Autoriteit zonder dat er gebied bezet of geannexeerd werd. Het plan werd serieus 

genomen omdat het was gebaseerd op gelijkheid en de Fransen dus ook een deel van hun 

soevereiniteit inleverden en de Duitsers werden opgenomen in Europa. De tekst van het plan-

Schuman wees erop dat:‘…Europe will not be made all at once, nor according to a single, 

general plan. It will be formed – by taking measures which work primarily to bring about real 

solidarity…’128 De EGKS en de sectorale integratie zoals Jean Monnet die voorstond passen 

                                                 
122 Dinan, Europe recast, 32. 
123 Gemenebest van Naties gecentreerd rond de Britse Kroon. Vrijwillige associatie van 53 soevereine staten. 
Meerderheid van de leden bestaat uit voormalige Britse kolonies.  
124 Judt, Na de oorlog, 205. 
125 Van het plan-Schuman zijn veel versies geschreven alvorens de auteurs tevreden waren. Gevolg is dat er 
verschillende versies naast elkaar bestaan. De strekking van de tekst blijft echter dezelfde. 
126 A.G. Harryvan en J. van der Harst, Documents on European Union (Londen 1997) 61-63. Voor de volledige 
tekst van de historische rede zie bijlage 7. 
127Ibidem. 
128 Ibidem. 
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in het beeld van naoorlogse periode. Het zwaartepunt binnen de internationale betrekkingen 

verschoof van bilaterale- naar multilaterale samenwerkingsverbanden. Vooral op economisch 

terrein werd de weg naar transparantie en liberalisatie ingezet. De EGKS is een typisch 

voorbeeld van een multilateraal en economisch samenwerkingsverband. Het vormt een van de 

ankerpunten in de naoorlogse multilaterale orde zoals die in West-Europa ontstond. Jean 

Monnet doorbrak met plan-Schuman de diplomatieke impasse. Hij bouwde met de EGKS een 

brug over de Duits-Franse statelijke contradicties. De erfvijanden schoven het verleden 

terzijde en besloten te kiezen voor de toekomst. Een gezamenlijke toekomst waarin herstel en 

economische groei en rehabilitatie centraal stonden.  

 

Dirigisme,  planning versus  multilateraal liberalisme 

Een ding leek het beeld van de rampen tijdens de twenty years’ crisis gemeen te hebben 

volgens de Britse historicus T. Judt: ’het totale falen van de verantwoordelijken om de 

maatschappij beter te organiseren.’129 De oplossing hiervoor was reeds voor 1945 

aangedragen en behelsde meer overheidsplanning. Democratie en economie konden slechts 

weer worden opgebouwd als de staat het vertrouwen van de burger terug kon winnen middels 

stabiliteit. Dirigisme was het instrument waarmee de staat stabiliteit kon garanderen. Dit 

dirigisme, dat in vrijwel elk West-Europees land na de oorlog in de een of de andere vorm 

navolging kreeg, moet niet worden verward met de planeconomie van de Sovjet-Unie. Hier 

stonden productiequota en gecentraliseerde planning centraal. Wat de West-Europese landen 

gemeen hadden in het dirigisme, was de centrale rol van de overheid in het plannen van de 

economie waarbij bepaalde bedrijfstakken werden genationaliseerd. Dit vormde de basis voor 

het herstel en de wederopbouw en het vormde tevens de grondslag voor de verzorgingsstaten.   

  In Frankrijk ving het plannen van de economie door de overheid, het dirigisme, na de 

oorlog aan. Al lagen de wortels in het interbellum en werd er in Vichy-Frankrijk al mee 

geëxperimenteerd.130 De Franse regering ging over tot nationalisatie van onder andere de 

mijnen, de wapenindustrie, de vliegtuigindustrie en nutsbedrijven. In mei 1946 was ruim een 

vijfde van Frankrijks totale industriële capaciteit in handen van de staat.131 Dit geschiedde 

onder de leiding van Jean Monnet, die in december 1945 zijn plan ‘de la Modernisation et de 

l’ Equipment’ aan de president Charles de Gaulle presenteerde. Hierop werd hij aangesteld als 

hoofd van het Franse planbureau, het ‘Commissariat Général du Plan.’ Monnet en zijn team 

                                                 
129 Judt, Na de oorlog, 97. 
130 P.Mioche, The origins of the Monnet plan EUI working paper no.79 (Florence 1984) 1. 
131 Mioche, Origins, 101. 
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stelden verschillende bedrijfstakken zogenaamde moderniseringscommissies voor, die elk met 

eigen voorstellen en sectorplannen kwamen. Het waren de volgende zes sectoren, 

basissectoren genoemd: kolen, elektriciteit, staal, bouwmateriaal, transport en machinerie.132 

In 1947 zou hier nog de sector olie-industrie aan worden toegevoegd. Dit leidde tot het plan-

Monnet dat werd aangenomen door het Franse kabinet en in de periode 1946-1952 ten uitvoer 

werd gebracht. 

 In eerste instantie was het plan-Monnet erop gericht om de naoorlogse crisissituatie 

het hoofd te beiden. Het was gericht op het herstel van de Franse economie en de staat die ten 

onder dreigde te gaan. Het gaf de regering een strategie en bepaalde instrumenten in handen, 

waarmee ze gestelde doelen actief kon nastreven. Toen in 1947 de Marshallhulp werd 

verstrekt, paste Monnet zijn plan aan, aan de voorwaarden die aan de hulp werden gesteld. 

Het plan-Monnet steunde op de verwachting dat Frankrijk toegang zou hebben tot de Duitse 

grondstoffenmarkt. A. Milward trok dan ook de conclusie dat het plan-Monnet de facto het 

plan-Schuman voortbracht.133 In het verlengde hiervan kan worden gesteld dat de natiestaten 

konden voortbestaan door het feit dat zij binnen multilaterale verbanden, de OESO en de 

EGKS gingen samenwerken op economisch gebied. 

 

Frankrijk: een voorbeeld van krachtig dirigisme 

Gedurende de hele levensduur van de Vierde Franse Republiek (1944-1958), kenmerkte de 

Franse economie zich door het dirigisme. Dit vond haar oorsprong in de centralistische 

bestuursstructuur van de Franse Republiek. Economisch beleid, innovatie en publieke 

diensten komen alle uit de staat voort die zorgt voor eenheid.134 Ondanks dat Frankrijk is 

onderverdeeld in vele regio’s die elk een sterke identiteit hebben, vormde de Franse staat, de 

Republiek, het referentiekader. De staat of Etat verwees niet alleen naar de administratieve 

structuur, maar belichaamt de hoogste wil van de natie. De centrale bestuursorganen van de 

Franse staat bevonden zich in de hoofdstad Parijs. Dit stamde uit de tijd van het Ancien 

Regime en de Napoleontische tijd. De ideologie van de staat behelsde volgens de Franse 

econoom Dormois nog een ander aspect. Het fundament beruste op de gedachte dat de 

politiek moreel superieur is aan economie.135  Dit ging samen met een diep wantrouwen 

jegens een ‘ongecontroleerd’ marktmechanisme. Er werd dan ook meer nadruk gelegd op 

gelijkheid dan op broederschap. Economische relaties droegen volgens deze gedachte altijd 
                                                 
132 Ibidem, 11. 
133 Milward, The reconstruction, 475. 
134 A. Cole, French politics and society (Essex 2005) 51. 
135 Ibidem, 44. 
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een vorm van ongelijkheid of exploitatie in zich. De staat diende dit volgens deze redenatie 

zoveel mogelijk tegen te gaan. 

De door Milward geschetste naoorlogse West-Europese economische groei die ook in 

Frankrijk plaats had, wordt in retrospectief door de Fransen wel ‘Les Trente Glorieuses’, de 

dertig glorieuze jaren genoemd. In de periode van 1945 tot 1973 waarin de Franse economie 

jaarlijks met ruim 5% groeide werd de Franse verzorgingsstaat opgebouwd.136 In de periode 

van wederopbouw na de oorlog, werd de basis gelegd voor internationale samenwerking en 

handelsliberalisatie. Hiertoe werd een framewerk van internationale organisaties opgericht 

zoals we reeds hebben gezien. De Vierde Franse Republiek deed tussen 1949 en 1952 enkele 

pogingen om te voldoen aan de doelstellingen van bijvoorbeeld de OEEC en de GATT, maar 

volgens Dormois slaagde zij daarin niet helemaal. Pas na het ontstaan van de EEG en het 

streven naar een gemeenschappelijke markt in 1957. En de geboorte in 1958 van de Vijfde 

Franse Republiek werd eind jaren zestig gestreefd naar daadwerkelijke handelsliberalisering 

en werd het handelsprotectionisme en subsidiëren dat zo kenmerkend was losgelaten.137 Pas 

een tiental jaar later wierp dit beleid haar vruchten af.  

 

Resumé 

Geconcludeerd kan worden dat er in de naoorlogse periode van 1945-1950 een internationaal 

framewerk werd gesmeed. Hierin werd gestreefd naar multilaterale betrekkingen en 

handelsliberalisatie in plaats van bilaterale verdragen en autarkie. Aan de andere kant kan 

worden geconstateerd dat het dirigisme, een sterke bemoeienis van de overheid met de 

economie, in de naoorlogse periode aan populariteit won. Met name Frankrijk was een 

voorbeeld van een land met een sterke variant op het dirigisme. Jean Monnet was de 

personificatie van deze paradox. Hij was enerzijds als hoofd van het Franse planbureau belast 

met planning en dirigisme. Anderzijds was hij ook de man die de basis legde voor een van de 

belangrijkste pijlers van naoorlogse Europese internationale multilaterale orde met de 

oprichting van de EGKS en het streven naar sectorale integratie. Jean Monnet kan wat dit 

betreft worden vergeleken met de Romeinse God Janus waaraan de beeldspraak van de 

Januskop is ontleend. Net als een Januskop heeft Monnet twee gezichten, het ene gezicht staat 

voor het dirigisme en het nationale herstel en het andere gezicht staat voor vrijhandel, 

Europese integratie en de EGKS.  

                                                 
136 Dormois, French economy 19. 
137 Ibidem, 39. 
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Deze regionale supranationale organisatie, het begin van de sectorale integratie, vormt 

een van ankerpunten in deze multilaterale liberalisatietendens die zich na 1947 aftekende. Het 

Duitse vraagstuk verdween naar de achtergrond en onder de druk van de Koude Oorlog 

verenigde Europa zich in militair en economisch verband. Al werd pas in de jaren zestig de 

handelsliberalisatie, zoals op papier overeengekomen na de oorlog, in praktijk gebracht. Ook 

voor het belangrijkste naoorlogse geopolitieke vraagstuk, de Duitse kwestie, werd hiermee 

een oplossing gevonden. De EGKS maakte Duits-Franse statelijke contradicties ondergeschikt 

aan het gemeenschappelijke belang. Het plan werd gelanceerd door Frankrijk en luidde een 

nieuwe periode in, de periode van het sectorale Europa of zoals de D. Dinan het verwoord: het 

Europa van de gemeenschappen. Dit Europa zou van 1950 tot 1957 bestaan en Jean Monnet is 

geestelijk vader van het Europa van de gemeenschappen of sectorale integratie. Het eerste 

Europa was een typisch product van de tijdgeest omdat het de contradictie dirigisme versus 

laissez faire in zich droeg. 
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‘’When one sets out to complete a task, the most difficult part is to discount the first step.’’ 

Jean Monnet 

 

4. Europa en de sectorale integratie 1950-1957: een historiografische schets 
 

4.1. Inleiding 

Het plan-Schuman werd gelanceerd op 9 mei 1950 door de Franse minister van Buitenlandse 

Zaken Robert Schuman. In de namiddag hield Schuman in de Salon de l’Horloge in de Quai 

d’Orsay, het ministerie van Buitenlandse Zaken, in Parijs een persbijeenkomst. Hij deed het 

voorstel waarin de West-Europese landen werden uitgenodigd om te komen tot een 

gezamenlijke ‘pool’ voor kolen staal waarin een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit de 

soevereiniteit hierover zou verkrijgen. Zes landen; België, Frankrijk, Duitsland, Italië, 

Luxemburg en Nederland begonnen de onderhandelingen om te komen tot een verdrag. Op 18 

april 1951 werd in Parijs het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal ondertekend. In de literatuur staat dit verdrag ook wel te boek als het Verdrag 

van Parijs. Het verdrag trad in werking op 24 juli 1952 voor een duur van vijftig jaar. Het was 

dan ook op 23 juli 2002 dat het verdrag afliep.  

De vraag waar dit onderzoek een antwoord op tracht te vinden is de volgende: wat was 

de visie van Jean Monnet op de Europese integratie? Monnet schreef nooit een boek waarin 

hij zijn denkbeelden met betrekking tot Europa tot in detail heeft uitgewerkt. Daarom is het 

van belang om te analyseren wat andere auteurs hebben geschreven over Monnet, de EGKS 

en de sectorale integratie. Dit Europa dat Jean Monnet in het leven riep met de komst van de 

EGKS was de uitwerking van het plan-Schuman. De wortels ervan lagen in de Tweede 

Wereldoorlog. De EDG en de EPG hangen hiermee nauw samen omdat deze het plan-

Schuman moesten redden. Een laatste voorstel voor sectorale integratie van Monnet was 

Euratom dat hij via zijn Action Committee lanceerde. De EDG en EPS bleken niet 

levensvatbaar en krijgen daarom minder aandacht. Bij de totstandkoming van de Verdragen 

van Rome was Monnet niet zo nauw betrokken als bij de EGKS. Deze organisatie was niet 

alleen het geesteskind van Monnet. Hij was van het begin tot het einde van de 

onderhandelingen direct bij betrokken geweest. Als een spin in het web wilde hij de 

constructie weven die hij in gedachten had. 

 Het hoofdstuk valt uiteen in vier delen. In het eerste deel wordt de algemene literatuur 

over de Europese integratie behandeld. In het tweede deel wordt de historiografie van de 
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EGKS behandeld. Wat waren de reacties van de landen op het voorstel van Schuman? Hoe 

verliepen de onderhandelingen? En wat was het resultaat? Hoe functioneerde de EGKS en wat 

was de rol van Monnet? Voldeed het aan zijn verwachtingen? Dit zijn vragen die aan bod 

komen. In het derde deel wordt ingegaan op het supranationale element van de EGKS, de 

Hoge Autoriteit. In het laatste deel word de literatuur behandeld die specifiek over Monnet 

gaat. Hieruit zal blijken dat er bijzonder weinig bekend is over de politieke denkbeelden en 

ideeën over de Europese integratie van Monnet. Enkele belangrijke werken die tot op heden 

zijn verschenen passeren de revue.  

 

4.2.  Algemene geschiedenis 

Volgens Desmond Dinan, auteur van Europe recast. A history of European Union (2004), 

vormt de geschiedwetenschap een ‘groeiindustrie’ binnen bestudering van de Europese 

Unie.138 Onderzoek naar de Europese integratie nam in de jaren zeventig van de twintigste 

eeuw een vlucht nadat de archieven van de meeste lidstaten toegankelijk werden. In de loop 

der tijd verscheen een aantal werken dat de geschiedenis van de Europese integratie specifiek 

tot onderwerp had. In 1991 verscheen Community of Europe: A history of European 

integration since 1945 van Derek Urwin. Vijf jaar later schreef P.M.R. Stirk een geschiedenis 

van de Europese integratie; hij liet zijn versie beginnen in 1914.139 In 1996 en 1997 

verschenen twee Nederlandse werken respectievelijk: Uitgerekend Europa. Geschiedenis van 

de Europese integratie van Jules Hermans en De integratie van Europa. Een historische 

balans van B. Boxhoorn en M. Jansen. In het jaar 1998 verscheen van de hand van de 

Amerikaan Andrew Moravcsik het boek The choice for Europe: Social purpose and state 

power from Messina to Maastricht. In 2001 verscheen van David Calleo Rethinking Europe’s 

future. En in 2003  kwam van Mark Gilbert het boek Surpassing Realism: The Politics of 

European Integration Since 1945 uit.  

Wat al deze auteurs gemeen hebben is dat zij Jean Monnet aanwijzen als een van de 

‘founding fathers’ van de Europese Unie, de man die het proces van Europese integratie in 

gang zette na de oorlog. Een andere overeenkomst is dat er relatief weinig aandacht wordt 

besteed aan het begin van de Europese integratie, het plan- Schuman, de EGKS, het plan-

Pleven, de mislukte EDG en Euratom. Het sectorale Europa dat van 1950 tot 1957 de weg 

naar Europese samenwerking vormde en de opmaat werd tot de EEG, wordt door Dinan het 

Europa van de ‘communities’, in het Nederlands gemeenschappen, genoemd.    

                                                 
138 Dinan, Europe recast, 9. 
139 P.M.R. Stirk, A History of European integration since 1914 (Londen 1996). 
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4.3.  De EGKS : ‘a leap in the dark’140 

Mason 

In 1955 verscheen er een studie van de Amerikaan H.L. Mason onder de titel: The European 

coal and steel community. Experiment in supranationalism. Hierin maakt de auteur een 

analyse vanuit juridisch perspectief. In de inleiding wordt melding gemaakt van het novum 

dat de structuur van de EGKS vormde binnen het internationale recht. Het begrip 

‘supranationaal’ wordt steeds vaker gebruikt om deze structuur te omschrijven.141 Volgens 

Mason wordt een supranationaal orgaan geplaatst tussen een internationale organisatie en een 

federaal orgaan. Het belang van dit ‘pilotproject’ is tweeledig. De eerste reden is dat er voor 

de toekomst belangrijke lessen kunnen worden getrokken hoe een toekomstige 

wereldorganisatie kan worden ingericht. Ten tweede vormt dit het begin van een proces dat 

moest leiden tot Europese integratie. Aan de hand van deze studie wordt nu nader ingegaan op 

politieke- en constitutionele problemen van de EGKS, het ratificatieproces, de organen en het 

functioneren ervan. 

     Het eerste deel van het boek gaat in op de ratificatie van het verdrag. In Frankrijk 

werd in eerste instantie overwegend positief gereageerd op het plan-Schuman. Al was er 

vanaf het begin ook tegenstand met name vanuit communistische hoek. De Gaullisten 

stemden in, maar stelden voorwaarden. Zo moesten de gemeenschap en haar organen worden 

gemodelleerd naar Frans model en Frankrijk moest het middelpunt vormen. Echter, de felste 

tegenstand in Frankrijk kwam vanuit de hoek van de staalsector zelf. Het voorstel werd te 

dirigistisch bevonden, dit terwijl Jean Monnet de industrie had gemoderniseerd. De pers was 

over het algemeen positief. In Duitsland was men overwegend positief. Slechts de Duitse 

Sociaal-democraten waren fel gekant tegen het plan. Zij vonden dat het streven naar Duitse 

hereniging prioriteit had boven Europese eenwording. In Italië liep men over het algemeen 

redelijk warm voor het plan-Schuman net als in België. In beide landen waren de industriëlen 

uit de kolen- en staalsector echter minder enthousiast. Zij waren bang voor verlies van 

staatsteun en daarmee een verslechtering van hun concurrentiepositie op een 

gemeenschappelijke markt. Nederland reageerde het meest enthousiast op het voorstel. Zowel 

politici als pers waren positief, evenals de industrie omdat de Nederlandse staal- en 

kolenindustrie de meest moderne en geavanceerde was van Europa. Zij hadden baat bij 

                                                 
140 A leap in the dark waren de woorden Robert Schuman om zijn voorstel te typeren op de persconferentie van 9 
mei 1950. Jean Monnet, Memoirs (New York 1978) 305. 
141 H.L. Mason, The European coal and steel community. Experiment in supranationalism (Den Haag 1955) VII. 
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onbeperkte toegang tot grondstoffen.142 Het kleinste land, Luxemburg was het meest 

afhankelijk van de staalindustrie. Het produceren van staal was van vitaal belang voor de 

economie en voor de grondstoffen was het geheel afhankelijk van import. 

 Het daadwerkelijke ondertekenen van het verdrag door de afzonderlijke parlementen 

verliep niet zonder noemenswaardige obstakels. In de parlementen werd benadrukt dat het 

supranationale element een eerste stap vormde in de richting van een federatie zoals te lezen 

viel in de verklaring van Schuman. De onderhandelingen voorafgaand aan het verdrag tussen 

de zes lidstaten, werden gehouden onder leiding van Jean Monnet. Hier wordt verderop nog 

nader ingegaan. Uiteindelijk werd het een omvangrijk compromis, de tekst van het verdrag 

besloeg ruim honderd artikelen en tweehonderd pagina’s. Dit terwijl Monnet een meer 

eenvoudige opzet voor ogen had.143 

 De doelstelling, zoals in het verdrag beschreven, is om door middel van een 

gemeenschappelijke markt voor kolen en staal bij te dragen tot de economische groei, de 

uitbreiding van de werkgelegenheid en de verbetering van het levenspeil in de lidstaten.144 

Het verdrag is opgedeeld in vier delen. Een deel heeft betrekking op de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal. De tweede op de instellingen van de gemeenschap en de 

derde op de economische en sociale bepalingen. Het vierde deel bevat de algemene 

bepalingen; daarnaast bevat het verdrag twee protocollen. Deze verwijzen naar de Raad van 

Europa en het Hof van Justitie.145 In de loop der tijd heeft een aantal belangrijke wijzigingen 

plaats gehad in het verdrag. De meest in het oog springende is het zogenaamde ‘Merger 

Treaty’ of Fusieverdrag dat in 1965 werd getekend en 1967 van kracht werd. Dit verdrag 

verving de drie Raden van ministers (EGKS, EEG en Euratom) aan de ene kant en de twee 

Commissies (EEG en Euratom) en de Hoge Autoriteit aan de andere kant door één Raad en én 

Commissie.146 Hiermee werd de huidige institutionele structuur die de Europese Unie nu kent, 

gelegd. In 2002 met het verstrijken van de duur van het verdrag zijn de regels overgeheveld 

naar het EG-verdrag (nu EU). 

Het tweede deel van het boek van Mason gaat over de wettelijke structuur. Het EGKS 

verdrag voorzag in de creatie van de volgende instellingen: een Hoge Autoriteit, een 

Gemeenschappelijke Vergadering, een Raad van ministers en een Hof van Justitie. Het derde 

                                                 
142 Mason, European coal, 8. 
143 Van EGKS-Verdrag tot Grondwet, Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal, EGKS-Verdrag. Gevonden op http://europa.eu/scadplus/printversion/treaties/ecsc_nl.htm Laatst bezocht 
op 8 februari 2007. 
144 Ibidem. 
145 Mason, European coal, 34. 
146 Ibidem. 
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en vierde deel van het boek van Mason gaan over het functioneren van de EGKS in de 

periode 1952-1954. Daarin laat hij zijn licht schijnen over de toekomst van de gemeenschap. 

Op de vraag of de EGKS kon voldoen aan de supranationale verwachtingen van het verdrag 

moet Mason het antwoord schuldig blijven omdat de periode van kinderziekten nog niet 

voorbij was.147 Wel geeft hij een aantal indrukken om de politieke en constitutionele realiteit 

van de gemeenschap te begrijpen.  

 In de conclusie komt Mason terug op het unieke karakter van de organisatiestructuur 

van EGKS. Hij behandelt een aantal prominente juristen, allen specialisten op het gebied van 

het internationaal recht, en zet hun visie op het supranantionalistische element op een rij. 

Sommigen typeren de EGKS als supranationaal terwijl anderen het houden op een 

internationale organisatie met embryonaal federale trekken.148 Volgens Mason kan de EGKS 

ergens tussen deze twee uitersten worden geplaatst. Mason zelf wijst op de andere grote 

creatie van Monnet, the Commissariat général du plan de modernisation et d´equipment. 

Mason is van mening dat dit van grote invloed is gweest op de EGKS. Net als bij het plan-

Monnet ging Monnet er bij de EGKS vanuit dat modernisatie van bepaalde sectoren een 

positieve uitwerking zou hebben op de hele economie. Net als het Commissariat général in 

Parijs werd de Hoge Autoriteit afgeschermd van politieke en parlementaire controle. Mason 

benadrukt dat de EGKS net als plan-Monnet een kruisbestuiving was tussen laissez-faire en 

dirigisme als het ging om de economische filosofie van de gemeenschap te kenschetsen. In 

meerdere opzichten kun je de EGKS de continuering van het plan-Monnet binnen een 

Europees framewerk noemen.149  

 Na het debacle van de EDG en de EPG besloot Monnet terug te treden als voorzitter 

van de Hoge Autoriteit. Hij vond dat hij zijn strijd tegen de Franse anti-integrationisten 

(Gaullisten en communisten) beter kon voortzetten als privé-persoon dan als voorzitter van de 

Hoge Autoriteit. Het fundament van het supranationalisme zoals gelegd in Luxemburg, waar 

de Hoge Autoriteit resideerde, moest worden verstevigd met het oog op de toekomst. Volgens 

Mason was het wenselijk dat in de toekomst ook een gemeenschappelijke ‘supranationale’ 

munt zou worden verwezenlijkt. Ook noemt hij de mogelijkheid tot uitbreiding van de 

gemeenschap in de toekomst.150 Mason besluit zijn studie met te stellen dat het voortbestaan 

van de gemeenschap en verdere integratie in de komende jaren zou afhangen van bepaalde 

economische en politieke factoren. Wat bij kan dragen is het verspreiden van de ‘Europese 
                                                 
147 Mason, European coal, 75. 
148 Ibidem, 122. 
149 Ibidem, 134. 
150 Ibidem, 141. 
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ideologie’. Net als de natiestaat heeft de gemeenschap haar priesters, apostelen en heiligen 

nodig.  

 

Diebold 

In 1959 verscheen een grondige studie naar het plan-Schuman en de uitwerking ervan. Het 

boek was van de Amerikaan W. Diebold Jr. die werkzaam was als hoofd van de afdeling 

Economische Studies voor de Council on Foreign Relations.151  Het boek, The Schuman plan. 

A Study in Economic Cooperation 1950-1959 vloeide voort uit een eerdere studie die de 

auteur maakte naar handel en betaling in West-Europa in de periode 1947-1951. Diebold geeft 

aan dat hij slechts de korte beginperiode, die hij de ‘transitional period’ noemt, heeft 

onderzocht en dat het daarom lastig is om voorspellingen te doen of aanbevelingen voor de 

toekomstige koers van de EGKS.152 Hij wijst erop dat het verdrag is getekend voor de duur 

van vijftig jaar, een eeuwigheid in de economische wetenschap en de politiek van die dagen, 

volgens Diebold. De verwachting op de lange termijn voor de vruchten van de EGKS was de 

vrede tussen Duitsland en Frankrijk. Een evolutionair proces op het politieke terrein dat zou 

leiden naar een Europese eenwording, al dan niet in de vorm van een federatie. Op de korte 

termijn zou de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal, en het supranationale orgaan 

dat daarop moest toezien, de Hoge Autoriteit, zorgen voor de te plukken vruchten. Diebold is 

van mening dat er nog een hoop werk was te verrichten voor de EGKS en de Hoge Autoriteit. 

Immers, de gemeenschappelijke markt zoals die was gecreëerd, was verre van perfect. 

Desalniettemin de juiste weg was ingeslagen en de EGKS was niet meer weg te denken. Of 

om met de woorden van Diebold te spreken, de gemeenschap was onderdeel van het politieke 

en sociale meubilair van West-Europa.153 

  

Lister 

Een jaar later, in 1960, verscheen van de eveneens Amerikaanse auteur L. Lister de studie 

Europe’s coal and steel community.  Het boek van Lister heeft eenzelfde insteek als de studie 

van Diebold. Alleen de conclusie die Lister trekt in het laatste hoofdstuk voor wat betreft de 

toekomst van de EGKS is veel minder positief. Hij wijst op de enorme prestatie die is 

neergezet: een goede stap in de richting van economische samenwerking. De kolen- en 

                                                 
151 Dit is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met de internationale aspecten van Amerikaanse 
politieke, economische en strategische problemen zoals voorin het boek van Diebold staat vermeld. Voor 
informatie over de Council on Foreign Relations zie: http://www.cfr.org/ Laatst bezocht 19 februari 2007. 
152 W. Diebold Jr, The Schuman plan. A Study in Economic Cooperation 1950-1959 (New York 1959) 669. 
153 Ibidem, 716. 
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staalsector is volgens de auteur echter niet de meest eenvoudige sector om te streven naar een 

gemeenschappelijke markt, onder andere vanwege de grote verschillen in kosten van 

transport, wat kan leiden tot twee verschillende markten.154 Verder wijst hij op de structuur 

van eigendom binnen beide sectoren (met name de staalindustrie kende een lange historie van 

kartelvorming waarin de afzonderlijke regeringen een groot aandeel hadden.) en ten slotte het 

feit dat vooral de kolensector een sector is die wordt gekenmerkt als zeer arbeidsintensief. 

 Nadat het Verdrag van Parijs in werking trad op 25 juli 1952, brak een periode van zes 

maanden aan waarin de instituties zouden worden opgezet. Het was in deze zes maanden dat 

Jean Monnet de Hoge Autoriteit vorm gaf. Na deze voorbereidingsperiode van zes maanden 

brak er een ‘overgangsperiode’ van vijf jaar aan waarin de vervolmaking van de 

gemeenschappelijke markt voor kolen en staal diende te worden gerealiseerd. In april 1953 

werd de gemeenschappelijke markt geopend en ving de ‘overgangsperiode’ aan waarin kartels 

dienden te worden gebroken en nationale steun en subsidies werden afgebouwd. Dit 

betekende dat in februari 1958 het doel moest zijn bereikt. Op het moment dat Lister zijn 

boek schreef was deze zogenaamde ‘overgangsperiode’ net voorbij.  

 Lister wijst erop dat het aandeel van de kolen- en staalsector onder de leden van de 

gemeenschap slechts een bescheiden bijdrage leverde het totale gemiddelde Bruto Nationaal 

Product (BNP). Slechts 8 % van het gemiddelde BNP was toe te schrijven aan deze sector 

waarin 2 % van het werkzame deel van populatie werkzaam was.155 Het nationale belang 

prevaleerde na de ‘overgangsperiode’ nogal eens boven het gemeenschappelijke belang. 

Lister komt dan ook tot de conclusie dat er nog wel wat arbeid verricht zou moeten worden 

eer het doel bereikt zou zijn. Daarbij merkt hij op dat de populariteit voor de EGKS onder de 

bevolking moest worden vergroot, wilde de integratie in de vorm van een economische unie 

verder schreiden.156 De nationale politieke partijen zouden hierbij een belangrijke rol spelen 

met hun opstelling en houding naar het integratieproces.  

 

Gillingham 

Van de Amerikaan John Gillingham verscheen de studie Coal, steel and the rebirth of 

Europe, 1945-1955. The Germans and French from Ruhr conflict to economic policy (1991). 

De auteur ziet de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal als sleutel tot 

de naoorlogse vrede en economische groei. De totstandkoming laat zich volgens hem het 
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beste vergelijken met een complexe puzzel. Als je deze uit elkaar haalt en de afzonderlijke 

stukjes op tafel legt lijkt hij onmogelijk opnieuw in elkaar te zetten. Met veel pijn en moeite, 

een beetje geluk en verbeeldingskracht kan de puzzel opgelost worden, maar de 

totstandkoming van de oplossing zal altijd voor een deel een raadsel blijven.157 Belangrijke 

stukjes in de puzzel vormen de Amerikaanse rol en de Duitse zware-industriesector. De 

cruciale puzzelstukjes zijn Jean Monnet en het plan-Schuman.  

De EGKS had niet de gewenste uitwerking zoals Monnet had voorzien in het plan-

Schuman. De supranationale organisatie faalde in de harmonisatie van de economische 

condities en het streven naar een onomkeerbaar proces van Europese eenwording. Wel maakte 

het wel een einde aan de Frans-Duitse rivaliteit, leidde het naar Westintegration, leidde het tot 

een grootschalige reorganisatie van de Europese zware industrie en economie en resulteerde 

het in een politieke Europese entiteit.158 Het plan-Schuman slaagde ten dele, omdat het de 

Europese landen de unieke mogelijkheid bood om de ‘historische antagonismen die rap 

irrelevant werden te overwinnen’.159 

Het proces van Europese eenwording werd gelanceerd door Monnet op een moment 

dat de federale golf die Europa na de oorlog overspoelde, aan het afzwakken was. Monnet 

was een unieke figuur die de modernisatie van de Franse en Europese economie na de oorlog 

verwezenlijkte door middel van planning. Zijn uitstekende relaties en uitgebreide netwerk in 

de Verenigde Staten, speelden hier volgens Gillingham een cruciale rol in. Monnet 

benadrukte dat de Franse soevereiniteit, de Franse Grandeur, nooit kon worden hersteld 

zonder concurrentievermogen van de Franse industrie. Het plan-Schuman was het juiste plan 

op het juiste moment om het ‘Ruhrprobleem’ op te lossen en de West-Europese kolen- en 

staalsector te revitaliseren. Dit plan dat de start vormde van sectorale integratie, moest leiden 

tot economische integratie op het Europese continent. Ondanks een moeizame start, bleek aan 

het einde van Monnet zijn presidentschap dat het integratieproces stand zou houden.  

 

4.4. Hoge Autoriteit 

In 1994 verscheen de eerste uitgebreide studie die specifiek de Hoge Autoriteit van de 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal tot onderwerp had. Spierenburg was direct 

betrokken geweest bij de Hoge Autoriteit, eerst als delegatieleider van de Nederlandse 
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afvaardiging ten tijde van de onderhandelingen voor het EGKS-verdrag en later als lid van de 

Hoge Autoriteit. Poidevin was hoogleraar aan de universiteit van Straatsburg en heeft zich 

vanaf het begin bezig gehouden met de gemeenschap. Zij trachten in hun studie een antwoord 

te geven op de vraag hoe het supranationale instituut, de Hoge Autoriteit, gedurende de 

vijftien jaar dat het heeft bestaan, functioneerde.* De indeling van het boek is chronologisch 

en loopt via de opeenvolgende presidentschappen van de Hoge Autoriteit: Jean Monnet (Fr, 

1952-1955),  René Mayer (Fr, 1955-1957), Paul Finet (Bel, 1958-1959), Piero Malvestiti (It, 

1959-1963), Rinaldo Del Bo (It, 1963-1967).160 

Nadat het plan-Schuman wereldkundig was gemaakt, moesten de landen reageren. 

Groot-Brittannië was fel gekant tegen het supranationale element van de Hoge Autoriteit. De 

Franse ambassadeur in Londen, René Massigli, maakte dit vanaf de start duidelijk. De Britten 

wezen op voorhand de basisprincipes van de verklaring af. België, Duitsland, Italië, 

Luxemburg en Nederland waren bereid mee te praten, al was de Nederlandse regering 

verdeeld over het plan en nam zij deel aan de besprekingen onder het voorbehoud dat zij zich 

te allen tijden kon terugtrekken als het element van supranationalisme volgens hen niet op de 

juiste wijze werd toegepast.161 In het hoofdkwartier van het Franse planbureau in Parijs 

vonden de onderhandelingen plaats. Op verzoek van Monnet werd gepraat met een relatief 

kleine groep: de hoofden van de delegaties en hooguit een of twee adviseurs. Dus spraken 

Walter Hallstein (West-Duitsland), Dirk Spierenburg (Nederland), Maximilien Suetens 

(Belgie), Paolo Emilio Taviani (Italië) en Albert Wehrer (Luxemburg) samen met Jean 

Monnet op redelijk informele wijze. Spierenburg omschreef de onderhandelingen als ware het 

een consultatie in plaats van een onderhandeling.162   

 Dit betekende niet dat alles even soepel verliep. Het werd al snel duidelijk dat er over 

de vorm en de bevoegdheden van de instituties en invulling van de technische details flink 

onderhandeld moest worden. Monnet kon zijn plan, zoals in de verklaring van Schuman 

vaststond, er niet doorheen loodsen zonder concessies te doen. Vooral de positie van de 

Nederlanders ten opzichte van soevereiniteitsoverdracht bleek een moeilijk punt. De vraag 

bleef waar de Hoge Autoriteit haar bevoegdheden vandaan kreeg en hoe deze macht 

gecontroleerd kon worden. Kortom, het Franse supranationalisme stond recht tegenover de 

het Nederlandse intergouvernementalisme. Kort gezegd kwam het compromis neer op de 

creatie van een Raad van ministers die als waakhond fungeerde naar de Hoge Autoriteit. 
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 Naast de technische en economische problemen, moest Monnet nog andere hordes 

nemen alvorens het verdrag kon worden ondertekend. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 

gemeenschappelijke markt voor kolen en staal, het gelijk stellen van transportvoorwaarden, 

het breken van kartels, de positie van het Saargebied, de status van het Ruhrgebied en de 

vraag wat te doen met de koloniale gebieden.163 Op 18 april 1951 werd het verdrag 

uiteindelijk ondertekend. Eerder werden al de problemen genoemd bij de ratificatie van het 

verdrag door de verschillende nationale parlementen. Nadat het verdrag was geratificeerd 

moest er nog worden overeengekomen waar de instituties van de EGKS zouden worden 

gehuisvest. Na lang wikken en wegen werd er voor Luxemburg gekozen, dit zou de stad 

worden waren Europa zou gaan groeien. 

 Jean Monnet was de logische keuze voor het presidentschap van de Hoge Autoriteit. 

Het was zijn geesteskind en hij zou zich bezig gaan houden met het uitwerken en opzetten van 

de instituties. De andere leden van de Hoge Autoriteit waren Albert Coppé uit België, Franz 

Etzel uit Duitsland, Enzo Giacchero uit Italië, alle drie waren carrièrepolitici. De Belg Paul 

Finet en de Duitser Heinz Potthoff kwamen uit de vakbond. Uit Nederland kwam Dirk 

Spierenburg en uit Luxemburg trad Albert Wehrer toe, beide carrièrediplomaat, en Léon 

Daum uit Frankrijk kwam uit de staalindustrie.164 Hun nationaliteit zou van ondergeschikt 

belang zijn omdat zij niet hun land vertegenwoordigden. Het zou immers een supranationaal 

orgaan moeten zijn waarin het nationaal belang ondergeschikt werd gemaakt aan de Hoge 

Autoriteit. 

 Tijdens de ‘opstartperiode’ van de Hoge Autoriteit was de aandacht van Europa 

voornamelijk gericht op de EDG en de EPG. Deze kwesties zouden de Hoge Autoriteit 

gedurende het hele presidentschap van Monnet blijven achtervolgen. Jean Monnet was de 

geestelijk vader en drijvende kracht achter zowel het plan-Schuman als het plan-Pleven dat 

moest leiden tot een EDG. De veelal heftige en intense debatten die ontstonden in Frankrijk 

en Duitsland over de ratificatie van het EDG-verdrag, legden hun schaduw over de EGKS. 

Brede Europese integratie was voor Monnet van belang en hij kon als president van de Hoge 

Autoriteit niet buiten de discussie over de ratificatie van het EDG-verdrag blijven, hij was 

immers de instigator achter het plan. De verdeling van de aandacht door Monnet leidde tot 

spanningen binnen de EGKS. Hij ging binnen de Hoge Autoriteit beslissingen uit de weg die 

de ratificatie van het EDG-verdrag in de weg konden staan en in plaats daarvan stond hij 
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achter elk initiatief dat een positieve bijdrage zou kunnen keveren aan het debat in 

Frankrijk.165 

Op 30 augustus 1954 viel de droom van de voorstanders van een federaal Europa in 

duigen toen de ratificatie van het EDG-verdrag sneuvelde in het Franse parlement. Monnet 

had bij het aanvaarden van het presidentschap van de Hoge Autoriteit geen geheim gemaakt 

van zijn intenties voor Europa. Het kon niet slechts blijven bij een federatie van kolen en 

staal, de creatie van een gemeenschap zou de voorbode zijn van een federaal Europa dat 

betekenisloos zou zijn zonder politieke autoriteit.166 Dit was voor Monnet persoonlijk 

waarschijnlijk een klap in het gezicht. Temeer omdat hij als president van de Hoge Autoriteit 

zijn boekje te buiten was gegaan door zich actief te bemoeien met de discussie over de EDC. 

Andere leden van de Hoge Autoriteit hadden in dit ‘machtsmisbruik’ een steen des aanstoots 

gezien, wat leidde tot fricties. Monnet  keek vooral naar de Frans-Duitse samenwerking dat 

hij van groot belang achtte voor de integratie terwijl de Benelux landen bang waren voor een 

Frans-Duitse overheersing over de kleine lidstaten van de gemeenschap. Nadat het EDG 

project was mislukt kon de aandacht volledig worden gericht op de EGKS. 

 

Van opstartperiode naar transitieperiode 

De periode van de inwerkingtreding van het EGKS-verdrag tot aan de datum dat de 

gemeenschappelijke markt voor kolen en staal zou worden gerealiseerd, werd de 

opstartperiode genoemd. De gemeenschappelijke markt voor kolen zou op 10 februari 1953 

open moeten gaan volgens het verdrag en die voor staal op 1 mei 1953. De leden van de Hoge 

Autoriteit stond de zware taak te wachten om veel werk te verrichtten in een zeer kort 

tijdsbestek. De verschillende instituties, het Hof van Justitie, de Raad van ministers en de 

Gemeenschappelijke Vergadering  moesten worden opgezet. Daarnaast moest contact worden 

gelegd met verscheidene internationale organisaties als de GATT, OEEC en de Raad van 

Europa, alsmede derde partijen als de VS en Groot-Brittannië. En alle obstakels die op weg 

naar de gemeenschappelijke markt stonden, dienden te worden opgeruimd, waaronder het 

breken van de bestaande kolen- en staalkartels. 

   Voor wat betreft de Hoge Autoriteit was het een kwestie van enkele maanden voordat 

het geheel begon te functioneren. De rol van de president ten opzichte van de andere leden 

diende te worden bepaald. Sommige leden waren niet gediend van de autoritaire stijl van 
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opereren die Monnet hanteerde.167 Monnet was op zijn beurt niet gecharmeerd van restricties 

die een formele organisatie oplegde. Hij hield van informele bijeenkomsten en ad hoc comités 

zoals hij gewent was geweest met zijn relatief kleine team van de Franse plancommissie. Dit 

had hij ook voor ogen met de Hoge Autoriteit, maar in de praktijk wilde het personeel hier 

niets van weten. De Hoge Autoriteit moest haar onafhankelijkheid van de lidstaten 

waarborgen zonder dat dit ten koste zou gaan van de communicatie. Een veel gehoorde klacht 

van vertegenwoordigers was dat de Hoge Autoriteit weinig informatie prijsgaf, zodat vaak in 

het duister werd getast. Dit was volgens Spierenburg en Poidevin toe te schrijven aan de stijl 

van werken, de informele sfeer, die Monnet had geïntroduceerd, ondanks dat er veel meer 

mensen werkzaam waren binnen de organisatie van de Hoge Autoriteit dan oorspronkelijk 

gepland.168 

Met het vertrek van Monnet in 1955 waren nog niet alle administratieve en organisatorische 

problemen opgelost. Spierenburg en Poidevin komen tot de conclusie dat ondanks alle 

talenten die Monnet wel bezat, hij geen talent had voor besturen. 

 Tijdens een bijeenkomst van de Hoge Autoriteit op 9 november 1954 gaf Monnet te 

kennen dat hij niet streefde naar een tweede termijn als president. De officiële reden die hij 

gaf was dat hij zich volledig wenste te richten op het Europese integratieproject, namelijk het 

verenigen van de Europese volkeren in een Verenigde Staten van Europa. Het proces van 

Europese integratie was na het stranden van het EDG verdrag volledig vastgelopen.  

 Dit zou hij beter kunnen doen van ‘buitenaf’. Hiertoe zou hij het Action Committee for the 

United States of Europe oprichtten.  

 Met zijn aftreden als president zou hij tegelijkertijd de Hoge Autoriteit verlaten. Dit 

riep verschillende reacties op en er werd druk gespeculeerd over zijn motieven en timing 

onder de staf van de Hoge Autoriteit.169 Sommigen vonden het betreurenswaardig, omdat de 

Hoge Autoriteit Monnet meer dan ooit nodig had, anderen gingen verder en vonden dat het 

principe van supranationaliteit onder druk kwam te staan omdat Monnet, de personificatie van 

dit begrip, vertrok. Vooral vanuit Duitsland werd vanaf het hoogste niveau diplomatieke druk 

uitgeoefend op Monnet om hem op andere gedachten te brengen en hem een tweede termijn te 

doen aanvaarden.170 Monnet had een plan uitgewerkt in de aanloop naar de conferentie van 

Messina waarin de ingeslagen weg van sectorale integratie diende te worden voortgezet. Ook 

had hij het voorstel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken J.W. Beyen 
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ingevoegd om te streven naar een gemeenschappelijke markt. Monnet wist dat hij 

ongetwijfeld steun zou krijgen van de Duitsers, maar dat hij de steun van Frankrijk moest 

ontberen. Op dezelfde conferentie van Messina zou worden bepaald wie de opvolger van 

Monnet zou worden. 

 Na een langdurig steekspel kwam de Fransman René Mayer uit de bus als opvolger 

van Monnet als president van de Hoge Autoriteit.171 Dit maakte volgens Spierenburg en 

Poidevin een einde aan een zes maanden durende ‘affaire’ die de sfeer in Luxemburg ernstig 

deed verslechteren dankzij ‘de aarzelingen van de Franse regering, tactische blunders en 

Monnet zijn onhandigheid.’172 Monnet had zijn lot gekoppeld aan dat van de heropleving van 

het Europese integratieproces en liet daarmee de toekomst van de EGKS in de steek. Monnet 

had een breder doel voor ogen dan het proces van de kolen- en staalmarkten managen. Hij 

schoot zijn taak als president van de Hoge Autoriteit vanaf het begin af aan voorbij in zijn 

streven naar een federaal Europa. Hierin vervreemde hij zich van zijn collega’s bij de Hoge 

Autoriteit. René Mayer zou het roer overnemen en moeten trachten de problemen en 

onvolkomenheden die Monnet achterliet op te lossen.    

 

Besluit 

In het laatste hoofdstuk besteden de auteurs aandacht aan de in de inleiding opgeworpen 

hoofdvraag: het functioneren van de supranationale Hoge Autoriteit gedurende het 

vijftienjarige bestaan ervan. Het functioneren van de Hoge Autoriteit zou je volgens de 

auteurs naar verschillende maatstaven kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld de samenwerking 

met andere EGKS-instituties, andere internationale organisaties of het functioneren van de 

verschillende presidenten. Zonder op deze details in te gaan worden enkele hoogtepunten en 

dieptepunten aangewezen.  

 In haar bestaan heeft de Hoge Autoriteit niet kunnen voldoen aan twee belangrijke 

zaken die wel als doel waren gesteld volgens het gesloten verdrag: de Hoge Autoriteit heeft 

gefaald in het volledig ontmantelen van de kolen- en staalkartels.173 In het verlengde daarvan 

bleek onder andere het onvermogen binnen de EGKS om adequaat in te grijpen tijdens de 

kolencrisis die zich in 1959 manifesteerde. De Hoge Autoriteit kon niet rekenen op de steun 

van de Raad van ministers en bleef zodoende machteloos ten opzichte van deze crisis. 
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 Het oorspronkelijke verdrag voorzag wel in het ontmantelen van de kartels, volgens 

artikel 65, maar Monnet koos ervoor het staalkartel in het Duitse Ruhrgebied te laten rusten 

met betrekking tot de ratificatie kwestie van de EDG. Monnet wilde geen slapende honden 

wakker maken. Nadat het momentum was verstreken bleek het onmogelijk om het kartel 

alsnog aan te pakken, vanwege de oppositie in Duitsland en Frankrijk. Voor wat betreft de 

andere horde lag het probleem wel bij het verdrag. De bevoegdheden van de supranationale 

Hoge Autoriteit lagen zeer strikt vast in het verdrag. Leden waren bang voor een te sterke 

positie van de Hoge Autoriteit. Ten tijde van de kolencrisis bleek dat de Hoge Autoriteit de 

crisis het hoofd niet kon bieden, juist omdat zij te weinig bevoegdheden en flexibiliteit 

bezat.174 Daarbij kwam nog dat de verschillende leden een uiteenlopend energiebeleid hadden 

dat niet was geharmoniseerd.  

 Ondanks deze tegenslagen waren er ook glansrijke successen voor de EGKS 

gedurende haar vijftienjarige bestaan. De markt voor kolen en staal kon worden gewaarborgd 

ondanks dat het streven naar een volledige en goed functionerende gemeenschappelijke markt 

niet werd bereikt. Het proces van staalproductie en distributie werd gerationaliseerd en 

geoptimaliseerd. De grote hoeveelheid informatie en ervaring die hierbij werd verkregen, 

bleek van grote waarde voor de latere gemeenschappen. Ondanks alle druk zette de Hoge 

Autoriteit een sociaal beleid op poten en deed zij in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld 

transport en grensformaliteiten en regionaal beleid een schat aan ervaring op. Al deze 

prestaties werden bereikt door de pioniers die in Luxemburg neerstreken en een Europese 

‘melting-pot’ vormde die verder keek dan de nationale grens en een hoger doel nastreefde: 

een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal.   

 

4.5. Monnet 

Milward 

De Britse historicus Alan S. Milward deed onderzoek naar de naoorlogse economische groei 

op het Europese continent. Deze groei, die eind jaren veertig aanving en voortduurde tot begin 

jaren zeventig van de twintigste eeuw, was uniek in de West-Europese historie.175 In 1984 

verscheen zijn eerste omvangrijke studie naar dit onderwerp: The reconstruction of western 

Europe 1945-1951. In plaats van een alomvattende  politieke vrede, zoals na 1918, ontstond 

er in de naoorlogse periode van reconstructie een geïnstitutionaliseerd patroon van 

economische ‘interdependence’ of onderling economische afhankelijkheid binnen West-
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Europa.176 Dit vormde de basis van het West-Europese economisch herstel. De landen waren 

zwaar getroffen en gebaat bij economische groei, samenwerking en internationale handel. 

Daarom werd er gekeken naar de overeenkomsten van de nationale economieën en gekozen 

voor samenwerking. Gemeenschappelijke economische belangen van de afzonderlijke 

natiestaten zorgden voor stabiliteit, welvaartstoename en duurzame vrede. De basis van dit 

succes vormde volgens Milward niet zozeer de Marshallhulp, maar vooral de oprichting van 

de Europese Betalingsunie en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.177   

 In zijn tweede studie naar dit onderwerp, die in 1992 verscheen, verwoordt de titel die 

Milward meegaf aan zijn boek de visie die de auteur heeft op het proces van de Europese 

integratie: The European rescue of the Nation-State. Milward ziet in het proces van integratie 

zoals dat na 1945 aanving slechts een versterking van de natiestaat.178 Volgens de auteur laat 

het door hem aangeleverde bewijs zien dat de vraag of het wenselijk was dat een 

supranationaal Europa de natiestaat diende te vervangen nooit relevant is geweest, maar of dat 

de staat een nieuwe politieke en economische machtsbasis kon vinden om haar voortbestaan 

veilig te stellen. De beperkte overdracht van soevereiniteit na de oorlog is dan een onderdeel 

voor de terugkeer van de natiestaat als belangrijkste speler binnen de West-Europese 

ordening. De Europese integratie die aanving met het Europa van de gemeenschappen en later 

evolueerde tot de EEG, was de redder van de natiestaat en haar uiteindelijke einddoel blijft 

een open einde. 

 Jean Monnet was de geestelijk vader van het plan-Monnet dat moest leiden tot een 

modernisering, herstel- en groei van de Franse economie. Anderzijds bracht het plan-Monnet 

het plan-Schuman voort, dat op haar beurt leidde tot de Europese Gemeenschap voor Kolen 

en Staal, de voorloper van de Europese Unie. Hierin ziet Milward een herstel van de 

natiestaat, Europese samenwerking, om de natiestaat te redden. Jean Monnet wordt niet voor 

niets door vriend en vijand geëerd met de titel ‘vader van Europa’. Dit lijkt paradoxaal, 

Monnet als vader van Europa maar tevens als redder van de natiestaat. Nu is de vraag wat de 

intentie van Monnet oorspronkelijk was. Herstel van Frankrijk of een eenwording van 

Europa? Wat was zijn idee precies met betrekking tot Frankrijk en Europa? Dat is een vraag 

waar Milward niet nader op in gaat. Monnet blijft enigszins onderbelicht, iets wat hij zelf ook 

aangeeft.  
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Gillingham 

In 2003 verscheen John Gillinghams ambitieuze boek European Integration 1950-2003. 

Gillingham ziet de Europese integratie als een strijd tussen de staat en ‘de markt’, waarbij het 

principe van de markt langzamerhand dat van de staat overneemt.179 Na de Tweede 

Wereldoorlog werd door het creëren nieuwe instituties  de basis gelegd voor een liberale orde 

waarin de vrije markteconomie ruim baan had. In dit licht ziet Gillingham het ontstaan van de 

Europese integratie en liggen de verdiensten van Monnet. Gillingham ziet de EGKS als een 

eenmalige gebeurtenis met Monnet als de juiste persoon op de juiste plaats. Na de 

totstandkoming van de EGKS is het proces van integratie niet voortgeschreden via sectorale 

integratie, maar via het streven naar de gemeenschappelijke markt. Vervolgens heeft zich 

volgens Gillingham een mythe ontsponnen rondom de persoon Monnet. Zijn historische rol is 

onbetwist, maar het beeld dat later is gecreëerd, het beeld van de stichter van Europa, strookt 

niet met de feiten.  

Gillingham steekt de loftrompet op over Jean Monnet. Hij doorbrak de schijnbaar 

naoorlogse gordiaanse diplomatieke knoop die zorgde voor een impasse in het herstelproces 

op het Europese continent. Monnet was naast een denker een ‘dealmaker’, omdat hij zijn 

ideeën goed wist te verkopen, hij kon mensen inspireren. Zijn drijfveer was volgens 

Gillingham een idée fixe of obsessie: het redden van de hele Europese beschaving in het 

algemeen en de economische modernisatie en politieke overleving van Frankrijk als natiestaat 

in het bijzonder door Europa te integreren.180 Zijn vocabulaire bevatte volgens Gillingham 

terminologie als: supranationalisme, sectorale integratie, spill-over en functionalisme. 

Woorden die heden ten dage behoren tot het vaste EU-jargon en het ‘Monnetisme’ zoals 

Gillingham dit noemt, kenmerken.  

Gillingham kraakt ook een realistische noot over Monnet. Hij stelt dat verdiensten van 

Monnet van ongekende waarde zijn maar dat zijn erfenis ambigu is.181 Monnet bouwde zijn 

ideeën uit tot instituties. Deze instituties zouden uiteindelijk moeten leiden naar een federale 

unie. De methodes die Monnet gebruikte om zijn doelen te bereiken kwalificeert Gillingham 

als elitair, ondemocratisch en hij stelt dat Monnet definitieve en onomkeerbare oplossingen 

probeerde te bieden. De EGKS beschouwt Gillingham als weinig succesvol en instabiel, het 

plan voor de EDG was een doodgeboren kindje en Euratom was een doodlopende weg. Bij de 

totstandkoming van de Verdragen van Rome in 1957 werd het unieke constitutionele element 
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dat Monnet voorstond, supranationalisme, op een zijspoor gerangeerd.182 De weg naar 

Europese samenwerking middels sectorale integratie, het Europa van de gemeenschappen, 

werd vervangen door het streven naar een gemeenschappelijke markt. Waar Mason indirect 

pleitte voor een mythe rondom Monnet, beweren Gillingham en Milward exact het 

tegenovergestelde; het ontmaskeren van de mythe rondom Schuman en Monnet en 9 mei 

1950. 

 

Duchêne 

François Duchêne bracht een deel van zijn werkzame leven door in de nabijheid van Jean 

Monnet. Eerst binnen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en later als persoonlijk 

assistent bij het Action Committee for the United States of Europe. Duchêne was ooggetuige 

bij een deel van de gebeurtenissen waar hij in zijn boek en enkele artikelen over schreef. Veel 

van de boeken en bundels die over Monnet zijn verschenen en waar Duchêne veelal een 

bijdrage aan heeft geleverd werden geschreven door naaste medewerkers of anderzijds 

mensen die Monnet hebben gekend.183 Het is materiaal dat is uitgegeven door de Europese 

Unie of haar voorloper de Europese Economische Gemeenschap.184 De eerste poging tot een 

‘echte’ biografie verscheen in 1994 van de hand van Duchêne: Jean Monnet The first 

statesman of interdependence. Dit biedt de lezer een interessant perspectief, maar aan de 

andere kant moet in het achterhoofd gehouden te worden dat deze bron gekleurd kan zijn. 

Het is een boek dat zeer veel informatie bevat en het bestaat uit twee delen. Het eerste 

deel behandelt het leven en de ‘acties’ van Monnet. Het beschrijft tot in het kleinste detail hoe 

de carrière van Monnet zich ontwikkelde. Het tweede deel gaat over de ‘erfenis’ van Jean 

Monnet. Hier gaat de auteur niet meer in op de details, maar kijkt naar de methodes, 

werkwijze en ideeën van Monnet om zodoende een afweging te kunnen maken wat de 

verdiensten en mislukkingen van Monnet zijn geweest om hem een plek in het proces van de 

Europese eenwording te kunnen geven. 

 Volgens Duchêne is hetgeen Monnet bereikt heeft het beste samen te vatten in het 

onderscheid dat Gregor Burns maakte tussen transactional- en transforming leadership. 

Transactional leadership is de kunst van het sluiten van compromissen tussen politieke 

                                                 
182 Gillingham, Coal, steel, 74. 
183 Voorbeelden hiervan: D. Brinkley en C. Hackett eds., Jean Monnet: the path to European Unity (Londen 
1991). J. Smith, M. Bond en W. Wallace eds., Eminent Europeans. Personalities who shaped contemporary 
Europe (London 1996). Een ander voorbeeld is  de rede van Max Kohnstamm die in 1981 de vijfde Jean Monnet 
lezing hield aan het Europa instituut in Florence onder de titel: Jean Monnet, the power of imagination. 
184 Een voorbeeld hiervan: P. Fontaine, Jean Monnet: a grand design for Europe (Luxembourg 1988). 
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actoren binnen de normale gang van zaken in een vast systeem.185 Transforming leadership 

daarentegen vereist de meer bijzondere kwaliteit om de context waarin de politieke actoren 

hun compromis sluiten te veranderen. Reorganisatie en verandering lopen als een rode draad 

door de carrière van Jean Monnet. Zijn twee belangrijkste wapenfeiten op het gebied van 

verandering kwamen na de Tweede Wereldoorlog tot stand namelijk het plan-Monnet en het 

plan-Schuman. De kracht van het plan-Monnet was dat het de mentale toestand waarin 

Frankrijk verkeerde kon ombuigen van een bijzonder negatieve naar een positieve wat betreft 

de toekomstverwachting.186 De kracht van het plan-Schuman lag in het feit dat hij het Duitse 

vraagstuk uit haar context tilde en zodoende in een nieuw licht kon presenteren. Monnet 

maakte het van een bilaterale kwestie tot een multilaterale kwestie.187 Zo kon de impasse 

doorbroken worden en lag de weg naar samenwerking tussen de West-Europese landen open. 

 Een ander belangrijk element is het woord dat in de titel van de biografie over Monnet 

naar voren komt: interdependence. Het hangt tevens nauw samen met het begrip transforming 

leadership. Interdependence is een ingewikkeld begrip. Het heeft betrekking op de onderlinge 

(economische) afhankelijkheid tussen staten, gebaseerd op gelijkwaardigheid en gedeelde 

waarden. Het begrip heeft eveneens betrekking op het feit dat belangrijke koerswijzigingen in 

het beleid van regeringen slechts bereikt kunnen worden als alle actoren, minister-president, 

ministers, bureaucratie, politieke partijen, bedrijfsleven, vakbonden en 

werkgeversorganisaties en lobbygroepen van verschillende landen het belang ervan inzien. 

Het plan-Schuman is hiervan in beide opzichten een voorbeeld.   

Duchêne stelt dat de noviteit die Monnet bracht niet zozeer lag in zijn ideeën, maar in 

de manier waarop hij deze in praktijk wist te brengen.188 Als Monnet na een vroege 

ochtendwandeling zijn gedachten geordend had en op kantoor kwam, formeerde hij een team 

van de beste mensen om te spreken over een bepaald onderwerp. Een idee werd uitgewerkt 

door het van alle kanten te bekijken en door te spreken. Uiteindelijk rolde er dan na vele 

malen herschrijven een plan uit dat zich kenmerkte door eenvoud en helderheid. Het plan 

werd zo geformeerd dat er moeilijk argumenten tegenin te brengen waren door tegenstanders. 

Kritiek werd vooraf weerlegd. De zogenaamde ‘balance sheet’ speelde hierbij veelal een grote 

rol. Hierin stonden alle middelen, zowel materieel als immaterieel opgesomd die nodig waren 

om een probleem op te lossen. Voordeel was dat alle betrokken partijen die nodig waren om 

tot een oplossing te komen hetzelfde overzicht hadden. Daarna moest het plan aan de 
                                                 
185 Duchêne, Jean Monnet, 391. 
186 Ibidem, 392. 
187 Ibidem, 375. 
188 Ibidem, 364. 
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personen worden getoond die erdoor moesten worden overtuigd. Hier lag de kracht van 

Monnet volgens Duchêne, het overtuigen van mensen voor zijn idee in een besloten kring. 

Hierbij had hij voordeel van zijn netwerk, zodat hij makkelijk toegang had tot de juiste 

personen. Zo is het gegaan met het plan-Shuman, waarvan Monnet volgens Duchêne al in 

1941 een versie in zijn hoofd had en dat in 1950 werd gepresenteerd.189 

De rol van Monnet bij de totstandkoming van de Europese Gemeenschap voor Kolen 

en Staal is onbetwist. De zogenaamde sectorale integratie die Monnet voor ogen had, verloor 

echter aan invloed naarmate de jaren vijftig vorderden.190 Duchêne stelt dat mede dankzij de 

idee van Monnet voor Euratom, de laatste poging van Monnet tot sectorale integratie, de 

Europese heropleving, plaats vond. Dit is een paradox, omdat Monnet de doorstart voor 

Europese integratie in gang zette, maar de weg die werd ingeslagen een andere was dan hij 

voor ogen had. De Europese Economische Gemeenschap (EEG) die na de ratificatie van de 

Verdragen van Rome (1957) ontstond, had tot doel het creëren van een gemeenschappelijke 

markt. De EEG evolueerde tot de huidige Europese Unie en het doel van de 

gemeenschappelijke markt is vijftig jaar na de Verdragen van Rome een feit, al blijft het 

politieke doel ongrijpbaar. De EGKS en de sectorale integratie als weg naar een Europese 

eenheid, kwam op een zijspoor terecht en werd ingehaald en overschaduwd door de EEG en 

de gemeenschappelijke markt. Duchêne stelt dan ook dat niet alleen Monnet de titel ‘vader 

van Europa’ verdiend. Bij de totstandkoming van de EGKS en de EEG zijn de namen van 

minstens zes personen verbonden die in aanmerking komen naast Monnet: Robert Schuman, 

Konrad Adenauer, Johan Beyen, Paul-Henri Spaak en Guy. Mollet.191   

De grote verdienste van Monnet is volgens Duchêne dat hij het proces van Europese 

integratie in gang zette. Hij doorbrak de diplomatieke impasse en het streven naar sectorale 

integratie middels supranationale instituties en deze vormde de opmaat voor de 

gemeenschappelijke markt. De sectorale integratie methode komt er per saldo niet zo goed 

vanaf. De Europese Unie werd niet gebouwd naar de blauwdruk van Monnet. Duchêne 

constateert dat de kloof tussen wat hij de federale droom van de vaders van Europa noemt en 

de realiteit wat de nationale staten willen toegeven groot is. Het hangt af van het perspectief 

hoe je Jean Monnet kunt duiden. Los van het perspectief was Monnet volgens Duchêne 

bovenal pragmatisch en eclectisch. 

 

                                                 
189 Duchêne, Jean Monnet, 347. 
190 Ibidem, 393. 
191 Ibidem. 
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Fransen 

Deze auteur ziet Jean Monnet, zo schrijft hij in zijn inleiding, ‘eerder als een deal-maker dan 

een political founder.’ Qua politieke ideologie typeert Fransen Monnet als een mix tussen het 

socialisme van Saint-Simon en het Angelsaksische liberalisme.192 Aan de ene kant stond 

Monnet voor het plannen van de economie en het naoorlogse dirigisme, aan de andere kant 

zag hij voordelen in vrijhandel.  Bovenal was Monnet een echte pragmaticus die zijn ideeën 

aanpaste aan de omstandigheden. In het bereiken van zijn doel werd Monnet niet gehinderd 

door een ideologie en hierin lag zijn kracht. Monnet had een groot idee dat als een rode draad 

door zijn carrière liep; namelijk het concept supranationalisme. Fransen legt de wortels van 

dit concept voor een Hoge Autoriteit al in 1917.193 

Naast het element van supranationalisme wil Fransen de politieke denkbeelden van 

Monnet reconstrueren. En dan specifiek het idee of de visie die hij had met betrekking tot 

Europa. Het woord reconstrueren is hier gebruikt, omdat Monnet zijn politieke denkbeelden 

nooit als zodanig op papier heeft gezet. Fransen beschouwd de periode 1943-1954 als 

belangrijk, omdat Monnet toen de grootste invloed uitoefende om ‘zijn’ Europa te creëren.  In 

1943 schreef Monnet in Algiers een memorandum waarin hij voor het eerst uiteenzette hoe 

een naoorlogs Europa eruit zou moeten zien.194 Daarna was hij werkzaam bij het Franse plan 

bureau waar hij het plan-Monnet ten uitvoer bracht. In het verlengde ervan lag zoals we 

hebben gezien het plan-Schuman en daarna volgden nog het plan-Pleven en het idee voor 

Euratom. Volgens Fransen allemaal ideeën die te herleiden waren op de ‘oeridee’ voor een 

verenigd Europa zoals verwoord in 1943.  

Fransen schetst in de conclusie van zijn boek hoe hij denkt dat het ideale Europa van 

Monnet eruit zou hebben kunnen gezien. Fransen gebruikt het model van concentrische 

cirkels om het Europa van Monnet te beschrijven.195 Die binnenste cirkel, dus de kern van het 

Europese geheel, zou Frankrijk zijn. Dat land zou zorgen voor moreel en spiritueel 

leiderschap en zou het schijnende licht zijn op weg naar universele beschaving. Zij zou 

disproportioneel veel stemgewicht krijgen maar bovenal zou zij steunen op haar natuurlijke 

leiderschapskwaliteiten binnen Europa. De diversiteit van Frankrijk en Europa zouden de 

kracht vormen voor de economische competitie met de VS. 

                                                 
192 Fransen, Supranational politics, 82. 
193 Ibidem, 1. 
194 Ibidem, 88. 
195 Dit is een beginsel dat wel vaker wordt gebruikt om de Europese integratie te beschrijven. Zie bijvoorbeeld: 
http://europa.eu/scadplus/glossary/concentric_circles_nl.htm Bezocht 13 december 2006. 



 78

 De volgende cirkel zou bestaan uit de Frans-Duitse band. Toen Monnet voor het eerst 

het plan-Schuman lanceerde, vertoonde dit een sterke gelijkenis met het uit 1940 stammende 

plan voor een Frans-Britse unie. Uiteindelijk zou de Frans-Duitse band niet zozeer politiek 

worden als wel een speciale Frans-Duitse vriendschapsband. Volgens Fransen stond Monnet 

aan de basis van deze band en is dit een van zijn grootste verdiensten geweest. 

 De cirkel die daaromheen geplaatst wordt herbergt het continentale Europa zoals in 

praktijk verpersoonlijkt door de leden van EGKS. Hier plaatst Fransen een constitutioneel 

element. De zes leden zouden op den duur een federatie moeten vormen. Met een 

gemeenschappelijke markt, een monetair beleid, een defensie organisatie en een sociaal 

beleid. Kortom: uiteindelijk moest het komen tot een Verenigde Staten van Europa. 

 De laatste cirkel was die waar Monnet de Verenigde Staten van Europa in plaatste 

samen met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië plus de Commonwealth. Deze drie 

zouden te samen een ‘Atlantisch ensemble’ of ‘federatie van het Westen’ vormen. De 

samenwerking tussen deze drie partijen zou plaats vinden binnen een intergouvernementele 

organisatie. Samen zouden zij een tegenwicht moeten vormen tegen de dreiging van het 

Communisme. Na de Koude Oorlog zou Europa zich kunnen inzetten om de rest van de 

wereld op stuwen in de vaart der volkeren.196 Dit doet enigszins denken aan de idee van 

Coudehove-Kalegri zoals aan bod gekomen in het eerste hoofdstuk. 

Fransen besluit zijn boek met te stellen dat 9 mei 1950, de dag waarop Schuman die 

naar hem genoemde declaratie voorlas, een keerpunt vormde in de geschiedenis. De idee voor 

Europese eenheid werd werkelijkheid met de oprichting van EGKS. Monnet liet met zijn idee 

van supranationalisme zien dat er een alternatief was voor de natiestaat en dat dit nodig was 

voor een Europees herstel. Het idee van supranationalisme verbleekt van tijd tot tijd bij de 

idee van de natiestaat, maar Monnet zette het definitief op de kaart.  

 

4.6. Resumé en model 

De literatuur die is verschenen over het proces van Europese integratie is veelomvattend. 

Echter, de beginperiode van het Europese integratieproces, het Europa van de 

gemeenschappen, krijgt hierin relatief weinig aandacht. De vader van de EGKS, Jean Monnet, 

is daarom waarschijnlijk redelijk onderbelicht gebleven. Een andere reden is dat zijn naam 

niet direct aan zijn plannen is verbonden omdat hij nooit politieke verantwoordelijkheid 

                                                 
196 Fransen, Supranational politics, 138. 
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droeg. Het zwaartepunt ligt bij de gemeenschappelijke markt waar het accent kwam te liggen 

na de Verdragen van Rome.  

 In het tweede deel van dit hoofdstuk is een gedeelte van de literatuur geanalyseerd die 

verscheen naar aanleiding van de EGKS. Vanuit verschillende perspectieven is gekeken naar 

deze nieuwe supranationale organisatie. Mason kijkt vanuit juridisch perspectief en wees erop 

dat de structuur van de EGKS een novum was binnen het internationaal recht. Hij typeert het 

tussen een internationale organisatie met federale trekken en een supranationale organisatie. 

Mason onderkent verder het belang van dit pilotproject voor de toekomst en hij wijst op het 

hybride stelsel van de organisatie die een kruising vormt tussen laissez faire en dirigisme. Ten 

slotte pleit hij voor de vorming van een mythe rondom de persoon van Monnet om het 

integratieproces van Europa een held te geven en zodoende te bespoedigen.  

 Diebold en Lister, beiden Amerikanen, belichamen de interesse van de andere kant 

van de Atlantische Oceaan voor de integratie op het Europese continent. Beiden geven een 

analyse van het project vanuit economische hoek, nog voordat het goed en wel was opgestart. 

Diebold is overwegend positief en gaf het project op de lange termijn een goede kans op 

succes. Van economische samenwerking naar politieke samenwerking. Het project dat nog in 

de kinderschoenen stond was een stap in de juiste richting en valt als zodanig niet meer weg 

te denken. Lister is daarentegen terughoudender. Hij wijst op de enorme prestatie van Monnet 

en ziet het als een stap in de goede richting. Maar hij wijst er ook op dat de bijdrage van kolen 

en staal aan het BNP van de lidstaten nagenoeg verwaarloosbaar was. De toekomst zou liggen 

bij de wil van de lidstaten. 

 Gillingham schreef ook een boek dat als onderwerp de EGKS had. Hij ziet het plan-

Schuman en de EGKS als de sleutel tot de naoorlogse vrede en economische groei. Hij trok 

de vergelijking van een complexe puzzel. Monnet is daarin het ultieme verbindingsstukje; 

zonder zou de puzzel niet passen. Gillingham wijst op het verschil tussen het plan van 

Schuman en de uitkomst van de onderhandelingen. Monnet moest concessies doen en het 

supranationalistische element keerde in afgezwakte vorm terug. Daarbij komt dat de EGKS 

niet aan haar doelstellingen kon voldoen en in dit opzicht heeft gefaald. Het breken van 

kartels en het creëren van een markt mislukte. Monnet was de juiste man op de juiste plaats en 

zonder het plan-Schuman was het pad naar de Europese integratie niet, of veel later 

ingeslagen. 

 In het derde deel van dit hoofdstuk is ingegaan op het supranationale element van de 

EGKS, te weten de Hoge Autoriteit. Spierenburg en Poidevin gingen in op de vraag hoe de 

Hoge Autoriteit gedurende haar vijftienjarige bestaan had gefunctioneerd. Ook hier is 
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gewezen op het falen van de Hoge Autoriteit in het breken van de kolen- en staalkartels. 

Eveneens wijzen zij op de onmacht van de Hoge Autoriteit tijdens de kolencrisis vanwege te 

weinig flexibiliteit. Er waren ook positieve punten. Het productieproces van staal en kolen 

werd gerationaliseerd en geoptimaliseerd, ondanks dat een ‘echte’ gemeenschappelijke markt 

niet werd bereikt. Wel werd een begin gemaakt met sociaal beleid en harmonisatie op het 

gebied van transport en energie. De informatie die werd opgedaan in de eerste Europese 

‘melting-pot’ bleek een schat aan informatie voor de latere EEG. Daarnaast komen de auteurs 

tot de conclusie dat Monnet vele talenten bezat, maar dat hij geen talent had als bestuurder. 

Zijn autoritaire stijl van leiding geven en onorthodoxe methoden werden door werknemers en 

derden niet altijd even gewaardeerd.  

 In het vierde deel kwamen de auteurs aan bod die een biografie van Monnet hebben 

gepubliceerd. Waar vrijwel alle auteurs het over eens zijn, is dat het plan-Schuman en de 

EGKS de grote verdienste zijn geweest van Jean Monnet. Hij is de architect en uitvoerder van 

dit idee geweest dat een oplossing bracht voor de naoorlogse diplomatieke impasse. Het wordt 

eveneens gezien als opstap voor de Europese integratie via het streven naar een 

gemeenschappelijke markt met de Verdragen van Rome. Monnet stond aan de wieg van het 

Europa van de gemeenschappen of de sectorale integratie. Het Europa dat Monnet voor ogen 

had en werd belichaamd door de EGKS, raakte na de Verdragen van Rome op de achtergrond.  

Verder verschillen de auteurs nogal in visie op de denkbeelden en ideeën van Monnet.  

Zij benadrukken verschillende aspecten die van belang zijn. Milward benadrukt het 

economische punt van interdependence en het herstel van de natiestaat. Hij ziet in het plan-

Schuman en de EGKS een voortzetting van het plan-Monnet op Europees niveau. Maar dan 

voorlopig op beperktere schaal omdat er alleen werd samengewerkt in de kolen- en 

staalsector. Deze grondstoffen vormden een punt van twist tussen Frankrijk en Duitsland dat 

een lange historie kende. De angel werd nu verwijderd uit het probleem. Frankrijk nam de 

leiding en kon haar plan tot modernisatie uitvoeren terwijl West-Duitsland kon beginnen aan 

een proces van reïntegratie binnen Europa. De EGKS en haar instituties leunden sterk op de 

Franse centralistische traditie en de organen waren gemodelleerd naar Frans voorbeeld. Dit 

omdat Groot-Brittannië bedankte voor deelname en omdat Duitsland feitelijk geen 

zeggenschap had. 

  Gillingham legt de nadruk legt op de verdiensten van Monnet met het oprichten van de 

EGKS maar ook wijst op de mythe die rondom de persoon van Monnet werd gesponnen zoals 

Mason voorstelde. Hij ziet Monnet en het sectorale Europa als inleiding op de 

gemeenschappelijke markt. Duchêne benadrukt het leiderschap en visie van Monnet en 
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daarbij speelt het begrip interdependence en transforming leadership een belangrijke rol. 

Monnet was pragmatisch en eclectisch, hij was niet dé vader van Europa maar een van de 

vaders van Europa. Fransen legt de nadruk op het begrip supranationalisme. Dit is door 

Monnet  die hij eerder ziet als een ‘dealmaker’ dan een ‘political founder’, definitief op de 

kaart gezet. Ook maakt Fransen een reconstructie van hoe het Europa van Monnet eruit had 

gezien. Hier komt hij met de federatie van concentrische cirkels. Frankrijk vormt hierbij het 

middelpunt.      

 

In het eerste hoofdstuk werd aan de hand van vier belangrijke begrippen een theoretisch 

model gemaakt. Aan de hand van dit model zou je een persoon of organisatie plaatsen om te 

kijken welke positie ze innemen als het gaat om Europese integratie. Eerst volgen de 

definities van de vier begrippen nog een keer zoals ze in het eerste hoofdstuk aan bod 

kwamen.   

Op de verticale as staan de begrippen supranationalisme en intergouvernementalisme. 

Zij vormen de twee uitersten die aangeven welke vorm het instituut heeft of moet hebben. Als 

er sprake is van supranationalisme dan is er een hogere autoriteit in het leven geroepen die 

boven de nationale belangen van de afzonderlijke deelnemers staat. Er wordt meestal gestemd 

met een gekwalificeerde meerderheid. Aan de andere kant staat het intergouvernementalisme. 

Als een instituut deze kwalificatie ten deel valt blijft soevereiniteit en dus de macht liggen bij 

de afzonderlijke leden. Bij het stemmen wordt de unanimiteitsregel gehanteerd wat in praktijk 

betekent dat de lidstaten hun veto in kunnen zetten.    

Op de horizontale as staan de begrippen federalisme en functionalisme. Deze vormen 

de uitersten die aangeven welke kant het proces van Europese integratie of Europese 

eenwording op gaat. En welke functies de organisatie vervult of wat de bevoegdheden precies 

zijn. Het functionalisme geeft aan dat er een instituut is gecreëerd, omdat de nationale 

overheid niet kan voorzien in de behoeften van haar burgers. Dit bovennationale instituut 

heeft als functie het voorzien in deze behoefte. Er is geen blauwdruk, omdat menselijke 

behoefte van plaats en tijd kunnen verschillen. Het is geen politiek einddoel, omdat het 

uitgangspunt was om te kunnen voorzien in een behoefte. Het federalisme neemt in dit geval 

ook de vorm aan van een bovennationaal instituut. Het belangrijkste verschil met het 

functionalisme is dat het federalisme duidelijk streeft naar een politiek einddoel. In de praktijk 

kan een federatie vele vormen aannemen. Het is geen eenduidig begrip. In tegenstelling tot 

het functionalisme kan het federalisme zowel supranationale als intergouvernementele 

elementen bevatten.    
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Hierbij wordt opgemerkt dat slechts de uitersten op het spectrum staan. De 

tussenvormen, bijvoorbeeld het neo-functionalisme op horizontale as en confederatie op de 

verticale as zijn bewust buiten het model gelaten, omdat anders de overzichtelijkheid verloren 

gaat. Het komt er als volgt uit te zien en de volgende zaken zijn er in af te lezen: 

 

-SP staat voor het plan-Schuman. 

-EGKS is de uitwerking van het plan-Schuman.  

-HA staat voor de Hoge Autoriteit en dit is het supranationale element binnen de EGKS 

-RvM is de Raad van ministers en dit is het intergouvernementele element binnen de EGKS. 

-M staat voor Monnet en zijn visie op Europa, het einddoel? 
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Het idee van Monnet zoals beschreven in het plan-Schuman en de uitwerking ervan met de 

EGKS vertonen een verschil. Monnet had een supranationale organisatie voor ogen. De 

praktijk bleek een compromis tussen het supranationalisme en intergouvernementalisme zoals 

zichtbaar in de Raad van ministers en de Hoge Autoriteit voort te brengen. De idee van 

Monnet met betrekking tot Europa laat een nog andere positie zijn op het model. Dit komt 

meer in de richting van het Europa dat de utopisten, die in het interbellum en na de oorlog 

opgang maakten, voor ogen hadden. Een kanttekening hierbij is de concrete uitwerking ervan. 

In tegenstelling tot de utopisten was Monnet ook een realist. Monnet had dan ook geen 

klassieke federatie zoals de Verenigde Staten voor ogen. De natiestaat diende de hoeksteen 

van een verenigd Europa te blijven. 
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Conclusie 
 
Ideeën kunnen uitgroeien tot machtige wapens, denk aan de atoombom. Ideeën kunnen leiden 

tot de omverwerping van een bewind, denk aan paleisrevoluties. Ideeën kunnen leiden tot 

nieuwe inzichten op het gebied van de internationale betrekkingen, denk aan het proces van 

de Europese integratie. Kan de idee van een Europese federatie ook daadwerkelijk leiden tot 

een revolutie binnen de leer der internationale betrekkingen? Kan de idee van een ‘Verenigde 

Staten van Europa’ worden verwezenlijkt en daarbij de natiestaat als hoogste soeverein 

binnen het systeem van Westfalen vervangen? Dit hangt af van wat precies wordt verstaan 

onder een verenigd Europa. Met andere woorden: wat is het einddoel van het proces van 

Europese integratie zoals dit na de Tweede Wereldoorlog in gang is gezet?  

Deze vraag is actueler dan ooit. Het debat om de Europese Grondwet en de kwestie 

van de Turkse toetreding, het zijn allemaal vragen die raken aan de kern van het Europese 

integratieproject. Wat is Europa? Wat maakt een Europeaan? Religie? Geschiedenis? Cultuur? 

Identiteit? Geografische grenzen? En hoe moet Europa er in de toekomst uitzien? Komt er 

ooit een einde aan het proces van Europese integratie? Is het ideaal van Europese eenwording 

er niet een die mettertijd veranderd? Net als dat het Europese integratieproject langzaam 

evolueert?  

De actuele existentiële vragen die net zijn opgeworpen zullen hier niet worden 

beantwoord. Dat wil zeggen ze zullen niet worden beantwoord voor het Europa van nu. Wel 

wordt een soortgelijke vraag beantwoord voor het Europa zoals Jean Monnet dat voor ogen 

had toen hij in tijdens de Tweede Wereldoorlog in Algiers verbleef. Uitkijkend over de 

Middellandse Zee schreef hij aan een memorandum waarin hij het beeld schetste van vrede, 

samenwerking en welvaart. Jean Monnet was de geestelijk vader van het plan-Schuman dat 

leidde tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Dit betekende een doorbraak, de 

Europese integratie kreeg een enorme impuls nadat de naoorlogse federale golf was 

afgezwakt en begon aan een reis die voortduurt tot op de dag van vandaag. Om precies te zijn 

wordt in deze ideeëngeschiedenis geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat was de 

visie van Jean Monnet op de Europese integratie?  

 

Het idee van Europese eenwording loopt als een rode draad door de geschiedenis van Europa. 

Wat precies onder Europese eenwording wordt verstaan was niet altijd even concreet. Daarom 

wordt de idee nogal eens afgedaan als een ideaal, een utopie. Jean Monnet maakte een begin 

aan de verwezenlijking van de droom van voorstanders van Europese eenwording. Monnet 



 85

creëerde het Europa van de sectorale integratie. Het Europa van de gemeenschappen om met 

Dinan te spreken, was het eerste Europa. Het heeft bestaan van 1950 tot 1957. Met de komst 

van de Verdragen van Rome werd de idee van sectorale integratie als motor van de Europese 

integratie vervangen door het streven naar de gemeenschappelijke markt, het tweede Europa. 

Maar was dit sectorale Europa het Europa zoals Monnet dat in gedachte had toen hij het 

Algiers memorandum schreef?  

 De vrede, samenwerking en welvaart konden alleen bereikt worden volgens Monnet 

als de Europese staten zouden streven naar interdependence, onderlinge wederzijdse 

economische integratie op het gebied van handel en economie. Hiertoe zouden de 

grondstoffen die essentieel zouden zijn voor de wederopbouw niet moeten worden aangewent 

voor nationale (militaire) doeleinden. Gestreefd zou moeten worden naar een grotere 

afzetmarkt. Vooruitgang was afhankelijk van economische samenwerking en daarom moest 

worden gestreefd naar een federatie of een Europese eenheid zo valt te lezen in het Algiers 

Memorandum.  

  Het voorstel dat Monnet deed om dit plan te tot een realiteit te maken staat bekend als 

het plan-Schuman. Het was een realistisch voortel om het aloude ideaal van Europese 

eenwording te verwezenlijken middels een liberale oplossing. Gestreefd werd naar een 

organisatie die tot doel zou hebben om een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal te 

bewerkstelligen. Economische integratie binnen een specifieke sector. Dit zou vanzelf leiden 

tot spillover of samenwerking op andere economische sectoren. Het principe van 

supranationalisme speelde hierin een belangrijke rol. Monnet had in de loop der tijd gezien 

dat samenwerking binnen internationale organisaties stuk liep als het aankwam op vitale 

belangen die raakte aan de soevereiniteit van de lidstaten. Het vetorecht bleek daarin een 

struikelblok. Door een orgaan in het leven te roepen dat een deel van de soevereiniteit van de 

lidstaten zou krijgen kon het probleem van vetorecht omzeild worden. 

 In de praktijk stuitte dit element waarmee Monnet de almachtige soevereiniteit van de 

staat probeerde te ontwijken op weerstand. De EGKS moest een supranationale organisatie 

worden maar in de praktijk werd er een intergouvernementele rem ingebouwd zodat het een 

kruising werd tussen een supranationale en een intergouvernementele organisatie zoals te zien 

in het model aan het einde van hoofdstuk vier. Monnet bang was dat West-Duitsland niet 

meer geïnteresseerd zou zijn in de EGKS als het zou mogen herbewapenen in het licht van de 

Koude Oorlog en de Korea-oorlog. Daarom lanceerde hij het plan voor een Europese 

Defensie Gemeenschap. In het kielzog daarvan zou er een Europese Politieke Gemeenschap 

moeten komen om als overkoepelend orgaan te dienen. Het scheelde een haar of West-Europa 



 86

was een federatie geweest. Het Franse parlement weigerde in 1954 op het laatste moment het 

verdrag te ratificeren. Hiermee kreeg het project van de Europese integratie een flinke klap. 

De vraag is of Monnet deze federatie ook daadwerkelijk wilde of dat het een ingreep was die 

het Franse eigenbelang diende? 

De reden dat dit in twijfel kan worden getrokken ligt besloten in het feit dat Monnet en 

de EGKS een typisch product van de naoorlogse economische tijdgeest waren. In het 

naoorlogse Europa waren de landen gericht op herstel en wederopbouw. Samenwerking was 

hierbij van groot belang. Het accent verschoof van bilaterale betrekkingen naar multilaterale 

betrekkingen. Binnen de nieuwe internationale orde werd gestreefd naar openheid en 

liberalisatie van de handel in plaats van het vooroorlogse protectionisme. Bij de 

wederopbouw van de maatschappij en de economie speelde de overheid een grote rol. Dit 

leidde tot het paradoxale gegeven dat binnen het kader van de vrijhandel bepaalde sectoren 

binnen de economie werden ondergebracht bij de staat. Planning en dirigisme stonden 

tegenover vrijhandel en transparantie.  

Milward betoogde dat het plan-Monnet feitelijk werd gered door het plan-Schuman. 

Dit plan leidde na onderhandelingen tot de EGKS en deze organisatie kan worden getypeerd 

als een voortzetting van het Franse planbureau op Europees niveau met andere middelen. 

Vrijhandel en dirigisme waren paradoxaal genoeg beiden kenmerkend voor de EGKS en 

Monnet. Het paste in het naoorlogse tijdsbeeld waarvoor deze paradox kenmerkend is. De 

slinger sloeg naarmate de jaren vijftig vorderde door naar de kant van de vrijhandel. Het 

dirigisme en protectionisme verdwenen naarmate de economische groei in Europa aanhield. 

Hiermee nam ook de invloed van de sectorale integratie als theorie voor Europese integratie 

af. Nadat in 1954 de sectorale integratie van Monnet die moest leiden naar een federatie een 

brug te ver bleek stokte het proces van Europese eenwording. In 1957 werd het proces 

voortgezet toen de Verdragen van Rome werden ondertekend. Het proces van Europese 

integratie volgde de tijdgeest en gestreefd werd nu naar horizontale integratie. Na Rome werd 

koers gezet naar een gemeenschappelijke markt. De markt heeft het gewonnen van de staat 

om met Gillingham te spreken. 

 Kwam hiermee een einde aan het Europa zoals Jean Monet dat voor ogen had? 

Monnet zijn ideaal van een ‘Verenigde Staten van Europa’ probeerde hij na zijn vertrek als 

president van de Hoge Autoriteit te bereiken door het Action Committee for the United States 

of Europe in het leven te roepen. De periode waarin Monnet de grootste invloed kon 

uitoefenen van 1943 tot 1955 was nu definitief voorbij. Andere leiders met andere ideeën 

voor Europa hadden zijn plaats ingenomen. Monnet wilde een federatie, een ‘Verenigde 
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Staten van Europa’ waarin economisch werd samengewerkt. Deze samenwerking op 

economisch gebied zou leiden tot spillover, misschien wel tot een gemeenschappelijke 

munteenheid? Ook pleitte Monnet voor een gemeenschappelijk Europees leger. Al zou daar 

het grootste gedeelte de reeds bestaande legers daarbuiten blijven en onder de autoriteit van 

de staat vallen. Hiertoe moest ook op politiek terrein worden samengewerkt. Frankrijk zou het 

leidende land op moreel en spiritueel gebied zijn. In deze samenwerking zou echter nooit 

sprake zijn van een einde van de soevereine Franse natiestaat. De federatie van de West-

Europese landen zou moeten dienen om een economisch blok te vormen dat de strijd aan kon 

gaan met de VS, de USSR en andere economische blokken. Duitsland zou worden 

opgenomen in dit samenwerkingsverband en zodoende geen bedreiging meer vormen. 

Grondstoffen werden in een ‘pool’ ondergebracht maar Monnet wilde het supranationalisme 

niet gebruiken om de natiestaat te vervangen. Hij wilde het gebruiken om zo efficiënt en 

effectief mogelijk samen te werken. 

Jean Monnet was een man met grote verbeeldingskracht, wil en ideeën. Hij had een 

visie hoe Europa erna de oorlog bovenop zou moeten komen en er in de toekomst uit zou 

zien. Dankzij zijn pragmatisme, realisme en overtuigingskracht kon hij dit idee in de praktijk 

brengen. Het sectorale Europa dat hij voor ogen had kreeg niet de kans om tot volle wasdom 

te komen. De Europese integratie werd via een andere weg bewandeld. Het tweede Europa 

vloeide voort uit het eerste Europa. Tot een ‘Verenigde Staten van Europa’ om met het Action 

Committee van Monnet te spreken is het, vijftig jaar nadat de koers naar een 

gemeenschappelijke markt was gezet, nog niet gekomen. Het einddoel is niet vastomlijnd, de 

EU kent vooralsnog een open einde. De constitutionele basis, met daarin de het spanningsveld 

tussen supranationalisme en intergouvernementalisme werd gelegd door Monnet. Hij is 

daarmee een van de ‘founding fathers’ van het Europa zoals we dat nu kennen. Hetzelfde 

doel: een verenigd Europa, wordt nog steeds nagestreefd. Alleen de weg die erna naar toe 

leidt is een andere.  
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Lijst met afkortingen 
 
 
 
AMTC  Allied Maritime Transport Council  

Benelux België, Nederland en Luxemburg 

BNP  Bruto Nationaal Product 

BSC  British Supply Council 

CFLN  French Committe for National Liberation 

EEG  Europese Economische Gemeenschap 

EG  Europese Gemeenschap 

EDG  Europese Defensie Gemeenschap 

EP  Europees Parlement 

EPG  Europese Politieke Gemeenschap 

EGKS  Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 

EU  Europese Unie 

Euratom Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

EVRM  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

GATT  General Agreement on Tariffs and Trade 

HA  Hoge Autoriteit 

IMF  Internationaal Monetair Fonds 

NAVO  Noord Atlantische Verdragsorganisatie 

OEES  Organisatie voor Europese en Economische Samenwerking 

OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

VN  Verenigde Naties 

WEU  West Europese Unie 

WTO  World Trade Organisation 
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Chronologie 
 
 
Jaar    Gebeurtenis 
 
1888    Monnet geboren 
 
1914    Uitbreken Eerste Wereldoorlog 
 
1920    Monnet plaatsvervangend secretaris-generaal Volkenbond 
 
1923    Pan-Europa van Coudenhove-Kalegri verschijnt 
 
1943    Monnet schrijft Algiers Memorandum 
 
1945    Einde Tweede Wereldoorlog 
    Verenigde Naties opgericht 
 
1946    Churchill houdt zijn ‘United States of Europe speech’ 
 
1947    Verdrag van Duinkerken 
    Aankondiging Marshall hulp 
    GATT 
 
1948    Europese Beweging opgericht 
    OESO opgericht 
    Benelux opgericht 
    Verdrag van Brussel 
      
1949    NAVO opgericht 
    Raad van Europa opgericht 
    Internationale Ruhr Autoriteit in het leven geroepen  
    West-Duitsland onafhankelijke soevereine staat 
    Blokkade Berlijn 
 
 
1950    Plan-Schuman 
    Onderhandelingen EGKS 
    Korea oorlog 
    Plan-Pleven (EDG en EPG) 
 
1951    Onderhandelingen EDG 
    Verdrag EGKS ondertekend te Parijs 
    Monnet voorzitter Hoge Autoriteit 
 
1952    Verdrag EDG ondertekend in Parijs 
    EGKS operationeel te Luxemburg 
     
1953    Wapenstilstand Korea oorlog 
    Assemblee EGKS neemt een verdragontwerp voor een EPG aan 
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1954    Frans parlement weigert het EDG verdrag te ratificeren 
    WEU 
    Monnet treed terug als voorzitter Hoge Autoriteit 
 
1955    West-Duitsland lid van de NAVO 

Comité onder leiding van Spaak onderzoekt doorstart Europese 
integratie 
Referendum over het Saargebied 
Monnet richt het Action Committee for the United States of 
Europe op  

 
1956 Comité van Spaak beveelt een atoom- en energie gemeenschap 

aan samen met een douane-unie 
 Start onderhandelingen EEG en Euratom 
 Suez crisis 
 Hongaarse opstand 
 
1957 Saargebied terug naar West-Duitsland 
 Verdragen van Rome ondertekend 
 
1958 Start EEG en Euratom, Walter Hallstein president Commissie 
 Eerste bijeenkomst Europees Parlement 
 Einde vierde Franse Republiek/Begin Vijfde Franse Republiek, 

De Gaulle president 
 Conferentie gemeenschappelijk landbouw beleid 
 
1959 Eerste stap naar gemeenschappelijke markt 
 EFTA 
 
1961 Plan-Fouchet voor een EPG 
 
 
1963 Veto Frankrijk aanvraag lidmaatschap EEG Groot-Brittannië 
 Vriendschapsverdrag Duitsland en Frankrijk 
    Associatie akkoord EEG 
 
1965 Fusieverdrag ondertekend, uitvoerende organen EGKS, EEG en 

Euratom samengevoegd/Einde zelfstandig functioneren Hoge 
Autoriteit 

 Lege stoel crisis 
 
1973 Eerste uitbreiding EG met Denemarken, Groot-Brittannië en 

Ierland  
 Oliecrisis  
 
1974    Europese Raad van regeringsleiders opgericht 
 
1975 Monnet ontbindt zijn Action Committee for the United States of 

Europe 
 Europees fonds voor regionale ontwikkeling opgericht 
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1978 Monnet overlijdt 
 
1979 Eerste directe verkiezingen voor Europees Parlement 
  
1981 Griekenland lid EG 
 
1986 Spanje en Portugal lid EG 
 
1989 Val Berlijnse muur 
 
1990 Verdrag van Schengen getekend 
 
1991 Eenwording Duitsland 
 Imploderen USSR 
 Uitbreken Balkanoorlog 
 
1995 Finland, Oostenrijk en Zweden lid EU 
 
1998 Start Europese Centrale Bank in Frankfurt 
 
2002 Invoering Euro 
 
2004 Historische uitbreiding EU: Cyprus, Estland, Hongarije, 

Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en de 
Tsjechische Republiek  

 
2005 Frankrijk en Nederland verwerpen de Europese Grondwet 
 
2007 Bulgarije en Roemenië lid EU 
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Bijlagen: 
 
Bijlage 1. Het Algiers memorandum 
 

 

 
 
Bron: T.Salmon en Sir W. Nicoll, eds., Building European Union a documentary analysis 
(New York 1997) 21/22. 
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Bijlage 2. het plan-Pleven 
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Bron: A.G. Harryvan en J. van der Harst eds., Documents on European Union (Hampshire 
1997) 65-69. 
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Bijlage 3. De Luxemburg resolutie (EPS) 
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Bron: Bron: A.G. Harryvan en J. van der Harst eds., Documents on European Union 
(Hampshire 1997) 69-71. 
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Bijlage 4.0. Leden van het Action Committee of the United States of Europe van Jean 
Monnet 
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Bron: Royal Institute of International Affairs, Statements and Declarations of the Action 
Committee for the United States of Europe 1955-1967 (Londen 1969) 9-11. 
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Bijlage 4.1. Verklaring en resolutie van het Action Committee na de eerste bijeenkomst. 
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Bron: Royal Institute of International Affairs, Statements and Declarations of the Action 
Committee for the United States of Europe 1955-1967 (Londen 1969) 12-16. 
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Bijlage 5. Resolutie van de Raad over de benoeming van Monnet als Honorary citizen of 
Europe. 
 

 
 
Bron: Jean Monnet, Memoirs (New York 1978). 
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Bijlage 6. Het plan-Beyen 
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Bron: A.G. Harryvan en J. van der Harst eds., Documents on European Union (Hampshire 
1997) 71-74. 
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Bijlage 7. Het plan-Schuman 
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Bron: A.G. Harryvan en J. van der Harst eds., Documents on European Union (Hampshire 
1997) 61-63. 
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