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ro nal d t i n ne velt

Ter inleiding. De crisis van de Europese Unie

tussen wal en schip

‘Europa is in crisis!’ Deze uitroep horen we de laatste ja-
ren steeds vaker. Verrassend genoeg niet alleen bij de te-
genstanders van het project van Europese eenwording, 
maar ook bij de voorstanders. Zo davert Europa volgens 
Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit ‘op zijn grond-
vesten’,1 spreekt Jürgen Habermas over een ‘verlammings-
toestand’2 en gaat het volgens de Belgische politicus Saïd 
El Khadaroui om een ‘ongeziene crisis’ die veel meer treft 
dan alleen ‘de Europese economie, haar financiële instel-
lingen en haar sociale stelsel’. Europa heeft ook te kampen 
met een democratisch tekort, ‘een vertrouwenscrisis in 
de politieke instellingen’.3 Voor- en tegenstanders zijn het 
met elkaar eens dat de huidige constellatie van de Europese 
Unie – een mengvorm van een intergouvernementeel en 
supranationaal verband, een ‘“tussensfeer” tussen de ego-
istische nationale politiek en Europese samenwerking en 
solidariteit’4 – verre van naar behoren functioneert. Over 
de reden waarom er sprake is van een crisis en hoe deze 
moet worden bestreden, lopen de meningen echter sterk 
uiteen. In termen van oplossingen moeten we volgens de 
voorstanders een grote sprong voorwaarts maken, volgens 
de tegenstanders een flinke stap terug zetten. Vooruit naar 
een federaal verband, terug naar een internationale orga-
nisatie. 

Toch is het spreken in termen van een zware crisis niet 
de enige overeenkomst tussen de voor- en tegenstanders 
van het Europese project. Zo toont ook de taal die sommi-
ge van de fervente aanhangers en opponenten in het meer 
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theoretische debat over Europa gebruiken veel gelijkenis-
sen. Strijdmetaforen en doemdenken wisselen elkaar in 
hoog tempo af. Jammer genoeg komt daardoor de eigenlij-
ke reflectie over het ‘waarom’ en de ‘identiteit’ van Europa 
(de inzet van het voorliggende boek) onder druk te staan.5 
Laten we als voorbeeld kort naar het werk van Verhof-
stadt en Cohn-Bendit en dat van Thierry Baudet kijken. 
Het enige wat ons volgens Verhofstadt en Cohn-Bendit 
uit de huidige existentiële crisis van de Europese Unie kan 
redden – ‘een crisis die zowel economisch, demografisch, 
ecologisch, politiek, als institutioneel is’6 – is een frontale 
aanval. Niet alleen een aanval op de diepere oorzaak van 
het Europese drama – het egoïsme van de Europese lidsta-
ten, hun onwil ‘om een écht verenigd en federaal Europa 
tot stand te brengen’7 – maar ook op de valse retoriek van 
de werkelijke vijanden van Europa. De ‘nationalisten, de 
conservatieven, de populisten’8 die almaar blijven hame-
ren op het waanidee van de nationale soevereiniteit en het 
liefst zouden willen dat ieder volk (hoe klein ook) zijn ei-
gen staat krijgt. Wat de vijanden van Europa volgens Ver-
hofstadt en Cohn-Bendit echter vergeten, zelfs diegenen 
die enkel om de terugkeer naar de oude nationale munt 
roepen, is dat er geen weg meer terug is. Met het opgeven 
van de euro zakt het Europese bouwwerk ineen en is ‘de 
Europese Unie zelf ten dode opgeschreven’.9 En zelfs nog 
erger dan dat. Met het instorten van de Europese Unie zal 
de strijd voor een rechtvaardigere wereld een harde klap 
oplopen en oorlog dichterbij komen:

De duurzame ontwikkeling, de strijd tegen klimaatver-
andering, het gevecht tegen de armoede: het zijn allemaal 
internationale werven die haast stilliggen. Het falen van 
het Europese project zou de multilateralismecrisis alleen 
nog maar verergeren. Meer nog, in de vier uithoeken van 
de wereld zouden we opnieuw af te rekenen hebben met 
rivaliteit en toenemende spanningen tussen verschillende 
landen. Zelfs grootschalige handelsconflicten en nieuwe 
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internationale oorlogen vallen in dat geval niet meer uit te 
sluiten.10

Deze taal laat weinig aan de verbeelding over. Het enige 
wat ons nog kan helpen, is een flinke sprong voorwaarts, 
een echte omwenteling. Een ‘tussenoplossing’ is er volgens 
Verhofstadt en Cohn-Bendit niet. Wat we nodig hebben is 
een federale unie met een versterkt Europees parlement en 
een Europese regering.

Het discours aan de andere kant van het spectrum laat 
eenzelfde fanatisme zien. Zo plaatst ook Thierry Baudet 
zijn denken over het project van Europese eenwording 
vooral in het kader van een aanval, een aanval op de na-
tiestaat: 

In een gezamenlijk ondernomen aanval op de natiestaat 
hebben West-Europese elites in de tweede helft van de 
twintigste eeuw een beleid gevoerd waarin zowel de natio-
nale identiteit als de staatssoevereiniteit systematisch werd 
verzwakt.11

Daardoor zitten we nu opgescheept met een Europese 
Unie die het midden houdt tussen een intergouvernemen-
teel en een federaal verband, een ‘tussen-in’ dat op termijn 
– en hierin geeft hij Verhofstadt en Cohn-Bendit gelijk – 
onvermijdelijk moet uitmonden in een Verenigde Staten 
van Europa; voor hem het schrikbeeld van een Europese 
superstaat. Een supranationale benadering kan immers 
niet werken zonder verdergaande centralisering van poli-
tieke macht. Met een federaal Europa wordt echter de doos 
van Pandora geopend.

Het scenario van een Europese soevereine natiestaat is 
in Baudets ogen namelijk niet alleen ‘lachwekkend absurd’ 
en ‘afschrikwekkend despotisch’ maar leidt op termijn tot 
oorlog: ‘ik vrees dat het nastreven ervan zal leiden tot de 
opkomst van een intolerant en gesloten nationalisme – van 
het soort dat ook de explosie van Joegoslavië teweeg heeft 
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gebracht – in plaats van enthousiasme voor nog meer “Eu-
ropeanisering”’.12 De keuze is duidelijk, ‘het is het één of 
het ander’.13 Een vrijwillig samenwerkingsverband tussen 
Europese staten leidt tot vooruitgang en respect voor de 
nationale eigenheid, supranationalisme en federalisme tot 
bloedige conflicten die Europa uiteenrijten. De vraag voor 
Baudet is dan ook niet ‘of de eu  kan overleven, maar wan-
neer zij sterft. De keuze is die tussen een georganiseerde, 
geleidelijke afbouw, en een chaotische, plotselinge, wel-
licht zelfs gewelddadige explosie.’14 Vandaar dat de vreem-
de ‘tussensfeer’ van de Europese Unie moet verdwijnen: 
het Europese parlement moet opgeheven worden, de gul-
den terug ingevoerd en het gezamenlijke buitenlandse en 
defensiebeleid verdwijnen. 

Natuurlijk zijn Verhofstadt, Cohn-Bendit en Baudet 
niet de enige auteurs die zich aan de verleiding schuldig 
maken om een ‘voor’ of ‘tegen’ Europa met beide hakken 
in het zand te verdedigen en op basis van ronkende slo-
gans aan te prijzen. Zo kiest ook Robert Menasse in De 
Europese Koerier (2013) voor een discours (soms ironisch, 
vaak ook niet) dat op dreiging en een ‘of/of denken’ is ge-
baseerd. In plaats van ‘aanval’ spreekt Menasse over ‘on-
dergang’: ‘Ofwel het Europa van de natiestaten gaat ten 
onder, of anders het project van de overwinning der na-
tiestaten. Op de ene of de andere manier is de eu  “onze 
ondergang”. Er is geen derde mogelijkheid.’15 De keuze 
voor een dergelijk discours is echter niet zonder risico’s. 
Een groot nadeel van dit soort doemscenario’s – waarbij 
zowel vooruitgang als teruggang tot bloedige conflicten 
leidt – is dat we niet meer serieus kijken naar de eigenlijke 
aard van de huidige ‘tussensfeer’ van de Europese Unie en 
ons niet afvragen of de politieke bril die we opzetten om 
naar de Unie te kijken niet te sterk gekleurd wordt door 
ons traditionele begrip van de natiestaat. Wanneer we 
over intergouvernementele en supranationale vormen van 
politieke besluitvorming nadenken, doen we dat vaak on-
willekeurig in termen die nauw aansluiten bij het aloude 
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paradigma van de natiestaat en veronderstellen we boven-
dien stilzwijgend dat dit de ‘eigenlijke’ politieke vorm van 
moderne gemeenschappen is. Door de natiestaat als van-
zelfsprekend uitgangspunt te nemen – als iets dat bewaard 
moet blijven of opnieuw gevestigd maar dan op Europees 
niveau – wordt de horizon van onze intellectuele percep-
tie van het Europese project echter onnodig ingeperkt en 
sluiten we onze ogen voor het nieuwe of vernieuwende  
karakter van het project.

De Duitse socioloog Ulrich Beck spreekt in dit kader 
– als variant op Max Webers en Joseph Schumpeters idee 
van het ‘methodologisch individualisme’ – over ‘metho-
dologisch nationalisme’. In plaats van de gedragingen en 
interacties van individuen wordt nu de natiestaat naar vo-
ren geschoven als ijkpunt om de (politieke) werkelijkheid 
te begrijpen en te evalueren. Wat dat betreft moeten we 
ook oppassen met de veelgehoorde klacht dat de Europese 
Unie een democratisch tekort kent. Heeft het zin om het 
democratische gehalte van het Europese eenwordings-
project te meten op basis van criteria die kenmerkend 
zijn voor de traditionele parlementaire democratie? Kan 
democratische legitimiteit enkel begrepen worden van-
uit de instemming van een duidelijk afgebakende demos 
zoals Baudet sugereert? Of moet dit soort concepten een 
nieuwe invulling krijgen om recht te doen aan de eigenlijke 
aard van het Europese project?16

Toch is dit niet het grootste nadeel van de dreigende 
en soms sloganeske taal die in het debat over Europa vaak 
wordt gebruikt. Het grootste probleem is misschien wel 
dat een dergelijk discours een genuanceerde discussie 
bemoeilijkt over de grondslag en de inhoud van het pro-
ject, en over de betekenis van het bijvoeglijk naamwoord 
‘Europees’ in het begrip Europese Unie. Indien namelijk 
zowel een sprong voorwaarts als een stap terug tot oorlog 
en ellende leidt, is het dan niet verstandig om een pas op 
de plaats te maken en ons opnieuw af te vragen wat het 
doel en de bestaansgrond van het project van Europese 
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eenwording eigenlijk was, is en zou moeten zijn? Waar 
stond de oude ‘Europese Gedachte’ eigenlijk voor? Is er in 
onze tijd van ‘zware Europese crisis’ nog ruimte voor deze 
gedachte of moet er gezocht worden naar een nieuw, bij 
onze tijd passend Europees elan? En zo ja, wat zijn daar 
dan de contouren van? Dit zijn de kernvragen die voorge-
legd zijn aan de auteurs van het voorliggende boek. Vragen 
die eerder de basis vormden voor het symposium Europa 
– naar een nieuw elan dat op 16 november 2013 aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen werd gehouden en waarvan 
dit boek een gedeeltelijke weerslag is. De nadruk in dit 
boek ligt dus niet in de eerste plaats op de institutionele 
vorm waarin het Europese project gegoten wordt of gego-
ten zou moeten worden, maar op het doel en de ideële ba-
sis daarvan. Een basis die ons uiteindelijk ook terugvoert 
naar de idee ‘Europa’.

In de rest van deze inleiding zullen we deze kernvragen 
verder uitdiepen en kort aangeven welke moeilijkheden 
met de beantwoording van deze vragen samenhangen. 
Aan het einde van de inleiding geven we een kort over-
zicht van de thema’s die in de overige hoofdstukken van de 
voorliggende bundel aan bod komen.

europa en de europe se unie

Zonder Europa geen Europeanen en zonder Europea-
nen geen Europese Unie. Dat lijkt op het eerste gezicht 
evident. Toch stoten we meteen op een paar interessante 
problemen wanneer we verder over deze stelling naden-
ken. De Europese Unie – voortkomend uit de veel kleinere 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese 
Economische Gemeenschap – dekt geografisch gezien bij-
voorbeeld een ander gebied dan wat we normaal geneigd 
zijn als het Europese continent te zien. Denk alleen al aan 
landen als Noorwegen of Zwitserland die niet tot de Euro-
pese Unie behoren of aan overzeese gebieden zoals Aruba 
en de Azoren die er wel deel van uitmaken. Daarnaast lijkt 
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een belangrijke reden voor de oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (en daarmee misschien 
ook de Europese Unie) weinig te maken te hebben met 
de idee ‘Europa’. De Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal werd in 1951 immers opgericht om ‘de Franse en 
Duitse kolen- en staalproductie te bundelen’.17 Wat dat be-
treft moeten we oppassen om de Europese Unie en de idee 
‘Europa’ als twee elkaar noodzakelijk overlappende zaken 
te zien. Er zijn immers genoeg auteurs die voor Europa 
pleiten maar tegen de Europese Unie.18

Tegelijkertijd zijn er echter ook redelijk wat auteurs die 
juist in de oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal een typisch Europese ervaring aan het werk 
zien.19 De beslissing tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal werd immers ook ingege-
ven door politieke redenen. Kolen en staal waren namelijk 
‘twee grondstoffen die de basis vormden voor de industrie 
en de macht in [Frankrijk en Duitsland]. De onderliggen-
de politieke doelstelling was het versterken van de Frans-
Duitse solidariteit, het afwenden van de oorlogsdreiging 
en het vrijmaken van de weg voor Europese integratie.’20 
En in dit afwenden van oorlog en conflict vinden we het 
Europese motief. De Tsjechische schrijver Jáchym Topol 
verwoordt dit motief – als antwoord op de vraag wat ken-
merkend voor een typisch Europese schrijver is – als volgt:

Het is iemand die weet heeft van catastrofes, van verschrik-
kingen. Het is een persoon die weet wat het communisme 
heeft aangericht, wat de Tweede wereldoorlog betekent,  
iemand bij wie de namen van Hitler en Stalin beelden  
oproepen. Die geschiedenis bepaalt nog steeds het leven  
in de regio waar ik vandaan kom. Dat onderscheidt  
een Europese auteur van een collega uit Tahiti, Ghana of 
Peru.21

Dezelfde gedachte vinden we terug bij de Duitse schrijf-
ster Judith Hermann en bij Jürgen Habermas. Het gemeen-
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schappelijke verleden dat Europese schrijvers delen, is 
volgens Hermann ‘een geschiedenis van oorlog, van heer-
schappij en machtsuitoefening’. Een verleden dat ook aan 
bepaalde emoties gekoppeld is, namelijk ‘de melancholie, 
de treurigheid en de verscheurdheid’.22

Habermas voegt hier expliciet het element van ‘leren 
uit de geschiedenis’ en ‘omgaan met verschillen’ aan toe. 
Vanaf het einde van de middeleeuwen wordt onze cultuur 
sterker dan andere culturen gekenmerkt door verschillen, 
spanningen en verdeeldheid:

door de rivaliteit tussen kerkelijke en wereldlijke macht, 
door een regionale fragmentatie van politieke macht, door 
de tegenstelling tussen stad en platteland, door het schisma 
tussen religieuze confessies en het diepe conflict tussen 
geloof en weten, door de strijd tussen grootmachten, de 
imperiale relaties tussen moederland en koloniën, maar 
vooral ook door de jaloezie en oorlog tussen de naties.23

De godsdienstoorlogen, de twee wereldoorlogen en de 
Holocaust vormen hier voorbeelden bij uitstek van. Zij 
hebben ons geleerd om met verschillen om te gaan en om 
een reflexieve afstand in te nemen ten opzichte van onze 
levensbeschouwing en waarden. Ons perspectief op de 
wereld wordt immers niet noodzakelijk door iedereen ge-
deeld of als redelijk ervaren.24 Het is dit leerproces – en 
niet noodzakelijk het resultaat ervan – dat de kern vormt 
van onze Europese identiteit. 

De bredere consequentie van deze analyse van Topol, 
Hermann en Habermas zal duidelijk zijn. ‘Europa’ en het 
politieke project van de Europese Unie zijn dan misschien 
zaken die niet met elkaar samenvallen, maar ze zijn wel 
gerelateerd. De oprichting van een van de voorlopers van 
de Europese Unie – en daarmee in feite ook de Europese 
Unie als zodanig – steunt volgens hen op een typisch Eu-
ropese ervaring: de herinnering aan en de omgang met 
conflicten, verschillen en oorlogen. Vanzelfsprekend is dit 
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niet de enige invulling die in het debat over de Europese 
Unie wordt gegeven aan datgene wat ons als Europese 
burger bijeen zou moeten houden en ons kenmerkt. In het 
voorliggende boek zullen ook andere invullingen de revue 
passeren. Waar het hier echter om gaat, en dat punt vin-
den we bij verschillende auteurs in dit boek terug, is dat 
reflectie en spreken over ‘Europa’ en de ‘Europese Unie’ 
met de nodige omzichtigheid moet gebeuren.

een europe se iden titeit?

Wat kunnen we zeggen over de identiteit van Europa? 
Heeft Europa naast een politieke identiteit eigenlijk wel 
een culturele identiteit nodig?25 Veel hangt af van wat we 
onder ‘cultureel’ verstaan. Indien Baudet gelijk heeft dan 
is het antwoord ‘ja’. Een politieke identiteit moet gegrond 
zijn in een culturele identiteit. Alleen een dergelijke identi-
teit garandeert de betrokkenheid van en de solidariteit tus-
sen burgers. En het is precies het ontbreken van een der-
gelijke culturele (in feite nationale) identiteit dat de route 
naar een Europese federale staat onmogelijk maakt. Er is 
volgens Baudet namelijk geen Europees volk om een verder-
gaande vorm van Europese eenwording te ondersteunen.

De stelling dat een democratie een duidelijk afgeba-
kend en relatief homogeen volk (een demos) nodig heeft 
– de ‘no-demos’-these – is natuurlijk niet nieuw. Binnen 
de hedendaagse filosofische literatuur vinden we deze 
stelling al uitgebreid terug bij liberaal nationalisten (zo-
als Will Kymlicka, David Miller en Yael Tamir), bij de ju-
rist en voormalig rechter van het Duitse Constitutionele 
Hof Dieter Grimm en tot op zekere hoogte bij de Franse 
filosoof Pierre Manent. De natiestaat is volgens hen de 
beste context om vrijheid, sociale rechtvaardigheid en de-
liberatieve democratie te realiseren.

Het democratisch tekort van de Europese Unie is vol-
gens deze denkers vooral een gemeenschapstekort. De 
communitaristische denker Amitai Etzioni drukt dit als 
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volgt uit: ‘De Europese Unie wordt in vraag gesteld door 
de mismatch tussen de toenemende supranationale be-
sluitvorming en de sterke loyaliteit van haar burgers tegen-
over hun respectievelijke natiestaten.’26 Een volwaardige 
Europese democratie kan dus enkel bestaan wanneer er 
niet alleen democratische procedures zijn, maar ook een 
vorm van solidariteit en identiteit die ons als Europeanen 
met elkaar verbindt en de dragende kracht vormt van het 
project van Europese eenwording. Fransen, Grieken en 
Duitsers moeten bereid zijn om elkaar als burgers van de-
zelfde politieke gemeenschap te erkennen.

Een groot punt van onenigheid in het debat over de 
status van de Europese Unie is echter wat de basis voor 
een Europees bewustzijn kan en moet zijn. Kan er wel een 
Europese Unie zijn zonder een Europees volk? Volgens 
Baudet en de hiervoor genoemde theoretici kan dit niet. 
Volgens auteurs als Habermas, Chantal Mouffe of Amar-
tya Sen kan dit wel. Vooral Habermas verzet zich sterk te-
gen de gedachte dat de politieke identiteit van de Europese 
Unie op een nationale of etnische identiteit moet steunen. 
Hierboven hebben we al gezien wat volgens hem op po-
litiek cultureel vlak gezegd kan worden over de identiteit 
van de Europese politieke gemeenschap. 

Wat aan deze discussie over de status van de Europese 
Unie ten grondslag ligt, zijn verschillende interessante en 
tegelijk niet eenvoudig te beantwoorden vragen. Bestaat er 
eigenlijk wel zoiets als een Europese ‘gemeenschap’ of een 
Europese identiteit? Wat is het dat ons als Europeanen 
kenmerkt en dat de basis kan zijn van Europees burger-
schap en het politieke project van Europese eenwording? 
Aan wat voor soort identiteit moeten we dan denken: een 
politieke identiteit, een culturele identiteit of een houding 
of levenservaring die we als Europeanen met elkaar delen? 
En moeten we eigenlijk wel streven naar een politiek Eu-
ropa dat stoelt op gedeelde waarden of een gedeelde iden-
titeit? Is het niet voldoende dat wij als burgers deelnemen 
aan een politiek project?
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Wie in het project van Europese eenwording geïnteres-
seerd is, kan niet om deze vragen heen. Tegelijkertijd zal 
hij of zij snel tot de conclusie komen dat het beantwoor-
den van deze vragen niet eenvoudig is. Een belangrijke 
reden daarvoor is dat de idee ‘Europa’ en het bijvoeglijk 
naamwoord ‘Europees’ zo moeilijk te vatten zijn en ons 
snel door de vingers glippen. De Poolse dichter Adam Za-
gajewski verwoordt deze moeilijkheid op zeer treffende 
wijze:

Bij mijn weten is niemand bereid te sterven voor Europa. 
En toch was het tot voor kort niet ongewoon dat bepaalde 
Europeanen bereid waren te sterven voor Frankrijk, voor 
Duitsland of voor Polen. Is Europa daarmee tot een fictie 
geworden? Het lijkt erop dat Europa een stuk bewonde-
renswaardige fictie is. Minder echt dan God, de dood, 
schoonheid, Italië, Rome, het christendom, goed en kwaad, 
liefde en verlangen, maar echter dan het socialisme, vol-
ledige werkgelegenheid, de klasseloze maatschappij, inter-
nationale solidariteit, de visionaire politicus of de altruïs-
tische kunstenaar.27

Europa als een ‘stuk bewonderenswaardige fictie’, een 
constructie. Maar wel een stuk fictie met een zeker reali-
teitsgehalte. De vraag is echter wat de inhoud is van de idee 
‘Europa’ en wat aan de basis moet liggen van het bijvoeglijk 
naamwoord ‘Europees’. Wat verenigt ons? Wat kenmerkt 
ons? Hoe bakenen we ‘ons’ af en wie horen daar wel of juist 
niet bij?

Een tweede reden waarom de voorgaande vragen zo 
moeilijk te beantwoorden zijn, is dat er ook iets proble-
matisch zit in de poging om de idee ‘Europa’ te duiden en 
vast te pinnen. Wordt Europa immers niet gekend door 
een enorme mate van diversiteit op het vlak van taal, cul-
tuur, levensbeschouwing, enzovoort? Een diversiteit die 
we tenietdoen wanneer we spreken over de idee ‘Europa’ 
of over de Europese identiteit die drager is van het poli-
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tieke project Europa. Kunnen we over Europa wel in een 
duidelijk afgebakende singuliere betekenis spreken? De 
Britse schrijver Gabriel Josipovici beschrijft deze poging 
om de essentie van Europa bloot te leggen en te beschrij-
ven als een ‘intellectuele versie (…) van de etnische zuiver-
heid’.28 We doen immers net alsof Europa een zuivere en 
waardevolle kern bezit – verwoord in termen als filosofie, 
redelijkheid, wetenschap of muziek – die andere culturen 
en continenten niet hebben en die ons boven hen plaatst:

Het probleem met de ‘idee’ Europa is niet alleen dat ze 
ver afstaat van de complexe en verwarde realiteit van 
Europa of welke andere entiteit dan ook, maar dat haar 
verdedigers, ingenomen met hun eigen zienswijze, al snel 
prescriptief worden: alles wat niet in hun idee past, moet 
worden opgeruimd.29 

Toch impliceert deze kritische kijk op de ‘idee’ Europa 
niet dat we volgens Josipovici helemaal geen uitspraken 
over ‘Europa’ kunnen doen. Europa heeft volgens hem veel 
meer met openheid en poreusheid te maken dan met een 
zuiver af te bakenen ideële kern:

Shakespeare wijst ons erop dat de faam van Europa er al-
tijd in heeft gelegen dat het allerminst zuiver was, integen-
deel, dat het poreus, doordringbaar was en openstond voor 
andere culturen en invloeden. (…) Meer dan enig ander 
continent, meer dan enige andere cultuur, heeft Europa 
opengestaan voor de buitenwereld, is het bereid geweest 
van die schijnbaar vreemde culturen te leren hoe zich te 
vernieuwen, hoe te ontsnappen aan de beperkingen van 
haar eigen diep gekoesterde overtuigingen.30

Of Josipovici hierin gelijk heeft of zelf ook terugvalt in een 
vorm van ‘etnische zuiverheid’, is aan de lezer om te be-
palen. Wat we echter wel van hem kunnen leren is dat we 
ervoor moeten waken om te vervallen in een prescriptieve 
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manier van spreken over Europa dat stoelt op basis van de 
idee ‘Europa’ of de Europese identiteit.

De idee ‘Europa’ is geen essentie maar een constructie. 
En dat constructivistische karakter maakt opnieuw dat 
het niet evident is om zonder verdere nuancering terug te 
verwijzen naar het christendom of de Griekse cultuur om 
iets te zeggen over de basis van wat ons als Europeanen 
bijeenhoudt. In een interview van een paar jaar geleden 
weet David Van Reybrouck dit punt krachtig te verwoor-
den:

Als archeoloog ben ik mij er maar al te goed van bewust 
hoe het verleden gebruikt wordt om hedendaagse politieke 
constellaties te legitimeren. Dat teruggrijpen op de klas-
sieke Griekse traditie heeft voor mij een bijzonder proble-
matisch kantje. Die illusie van een Grieks voorouderschap 
is een product van de achttiende eeuw, van de vroege 
Romantiek en met name van de kunsthistoricus Johan 
Joachim Winkelman.31

Zelf wijst hij eerder (hoewel aarzelend en kritisch tegen-
over de idee ‘Europa’ of de gedachte dat er zoiets bestaat 
als de Europese literatuur) op het Europa van de Verlich-
ting en het humanisme – op het belang van waarden als de-
mocratie, rechtsstaat en tolerantie – als gemeenschappelijk 
voedingsbodem voor een Europese literaire traditie. Ver-
hofstadt en Cohn-Bendit verdedigen dezelfde boodschap, 
maar wel met een iets ander accent. ‘Wij, Europeanen’ 
waren volgens Verhofstadt en Cohn-Bendit ‘de eersten die 
de universele rechten en vrijheden afkondigden en de de-
mocratie tot norm hebben verheven. En daar kunnen we 
alleen in slagen als we ons continent verder één maken.’32

Of dit werkelijk typisch Europese waarden zijn die in 
eerdere periodes in andere culturen en samenlevingen niet 
teruggevonden kunnen worden, is natuurlijk inzet van de-
bat. Zo is het volgens Amartya Sen kortzichtig om te den-
ken dat niet-westerse samenlevingen en culturen waarden 
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als reflectie, democratie en tolerantie niet kennen. In het 
verleden van India zijn volgens hem ‘krachtige tradities te 
vinden van beredeneerd debat die niets te maken hebben 
met vertrouwen in geloof en onberedeneerde overtuigin-
gen; hetzelfde geldt voor het denken dat floreert in een 
aantal andere niet-westerse samenlevingen’.33 Wanneer 
we bijvoorbeeld ‘democratie’ niet enkel als institutionele 
verschijningsvorm bekijken maar in bredere zin opvatten 
als idee van publiek redeneren, dan zie we volgens Sen dat 
het hier in feite om een universele idee gaat met mondiale 
wortels.34 Wat als typisch Europees wordt gezien, is het 
soms dus helemaal niet.

de poli tieke dimensie van het denken 
over europa

Vanzelfsprekend komen in dit boek niet alle relevante vra-
gen aan bod die in het debat over de toekomst van de Eu-
ropese Unie een rol spelen. Daar zouden meerdere boeken 
of in ieder geval een veel dikker boek voor nodig zijn. Een 
van de vragen die slechts zijdelings aan bod komen, is die 
naar de politiek-institutionele vormgeving van het Euro-
pese project. Moeten we naar meer Europa streven of juist 
naar minder? Is het einddoel een Europa van natiestaten 
of een Verenigde Staten van Europa? Met deze vragen zijn 
we weer terug bij de discussie en de auteurs waarmee we 
deze inleiding begonnen zijn. En dat is geen verrassing. 
Reflectie over het waarom van Europa, over de identiteit 
van ‘Europa’ en de grondslag van de Europese Unie staat 
namelijk niet los van het denken over de politieke vormge-
ving van het Europese project. In feite zal ieder nieuw en 
inspirerend verhaal voor Europa – iedere invulling van de 
‘Europese gedachte’ – ook een politiek-institutioneel ele-
ment bevatten en politieke implicaties hebben.

Een nieuw en inspirerend verhaal zal de Europese bur-
gers namelijk vooral aan zich weten te binden wanneer zij 
ook zelf bij de verdere invulling van het verhaal betrok-
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ken worden en niet het gevoel krijgen dat het Europese 
project van bovenaf aan hen wordt opgelegd. Momenteel 
gebeurt dat veel te weinig. Want hoeveel burgers weten 
wat het doel en de inzet van het Europese project is? En 
hoeveel van hen hebben een weloverwogen mening over 
de finaliteit en het ‘waarom’ van het proces van Europese 
eenwording? De toekomst van Europa is in die zin sterk 
verbonden met de politieke structuur van het Europese 
project. Burgers moeten de reële mogelijkheid hebben om 
invloed uit te oefenen op de voortgang van het proces van 
Europese eenwording en ook gestimuleerd worden om 
over de toekomst van Europa na te denken. Wat dat betreft 
kan het denken over het ‘verhaal van Europa’ dus niet los-
staan van een politieke theorie over de juiste institutionele 
vormgeving van het project van Europese eenwording.

Omgekeerd kan het denken over de politieke vormge-
ving van het Europese project niet zonder een reflectie 
over de affectieve of emotionele basis van het Europese 
bouwwerk. Welk verhaal kan inspireren? Politieke struc-
turen en processen weten burgers namelijk vooral aan zich 
te binden wanneer zij ervan overtuigd zijn dat er iets op 
het spel staat. Ze moeten weten dat Europese politieke 
beslissingen ergens over gaan, een belang hebben. Vol-
gens Andrew Moravcsik berusten ‘de meest overtuigen-
de voorstellen in dat verband (…) niet op de creatie van 
nieuwe politieke mogelijkheden, maar op het ontstaan 
van volkomen nieuwe politieke scheidslijnen gebaseerd 
op belangen’.35 Op dat moment voelen burgers namelijk 
dat er politiek gezien iets te ‘strijden’ valt en zijn ze sneller 
geneigd om ook daadwerkelijk aan het politieke ‘bedrijf’ 
deel te nemen.

Politiek links en politiek rechts moeten duidelijk van 
elkaar onderscheiden ideologische posities verdedigen. 
Het kan niet zo zijn dat burgers denken dat ‘linksom’ of 
‘rechtsom’ om het even is. Wat dat betreft moet ook veel 
serieuzer ingegaan worden op het verwijt dat het mis-
schien beter is om uit de Europese Unie te stappen. Roe-
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pen dat lidmaatschap van de Europese Unie ons veel voor-
deel oplevert of dat met uittreding grote kosten verbonden 
zijn, is op zich niet onjuist maar weet weinig mensen op 
een ‘dieper’ niveau te raken. Belangrijk is dan echter wel 
dat deze nieuwe politieke scheidslijnen niet gekoppeld 
worden aan een taalgebruik waarin ‘oorlog’ het beste en 
enige instrument is om standpunten te onderbouwen.

Politieke verhalen, politieke emoties en politieke struc-
tuur zijn in die zin sterk met elkaar verweven. Democra-
tische politieke structuren functioneren enerzijds beter 
wanneer burgers op basis van een overtuigend verhaal be-
reid zijn om deze structuren actief te ondersteunen. Bur-
gers moeten dus niet alleen op een rationeel niveau het nut 
van het politieke ‘bedrijf’ inzien, maar ook op het niveau 
van de passies, de emoties en de geleefde gemeenschap-
pelijkheid. Ze moeten weten dat er iets op het spel staat 
en dat er te strijden valt. Er is wat dat betreft dus eerder 
behoefte aan een politisering van het Europese project 
dan aan een depolitisering op basis van een technocrati-
sche invulling van het project. Anderzijds zijn goede po-
litieke structuren nodig om deze strijd vorm te geven en 
tot een overtuigend verhaal te komen over de toekomst 
en identiteit van de Europese gemeenschap. Er moet een 
duidelijk zichtbaar politiek toneel zijn voor de strijd tus-
sen conflicterende interpretaties van het collectieve pro-
ject ‘Europa’. Dit podium – denk aan de representatieve 
instituties zoals het parlement of de verkiezingen – zorgt 
ervoor dat de politieke strijd gekanaliseerd wordt en niet 
in reële strijd ontaardt. Dat maatschappelijke conflicten 
op basis van aanvaardbare middelen op politiek niveau 
worden ‘uitgevochten’ en dat in die zin de eenheid binnen 
de gemeenschap bewaard wordt.36

de bijdr agen in dit boek

Is er toekomst voor Europa? Zo ja, wat moet dan de grond-
slag zijn voor het vernieuwde Europa? Welk inspirerend 
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verhaal is in staat om het grote publiek aan het Europese 
project te binden en te betrekken bij het politieke wilsvor-
mingsproces?37 Zijn er historische ervaringen, tradities of 
verworvenheden die de leden van de verschillende Euro-
pese lidstaten delen en die de basis kunnen vormen voor 
een gemeenschappelijk ervaren en vorm te geven lot?38 De 
auteurs van dit boek geven uiteenlopende antwoorden op 
deze vragen. 

Dick Pels richt zich op wat hij het ‘eerste en sterkste ar-
gument voor eenwording’ noemt: het motief van ‘Nooit 
meer oorlog’. Volgens Pels kan dit motief nog steeds het 
Europese project bezielen. ‘Oorlog’ moet dan echter wel 
in een brede zin worden begrepen, namelijk als het ‘uit-
bannen van geweld, wreedheid, intimidatie en vernede-
ring’. Alleen op die manier heeft het ‘Nooit meer oorlog’ 
ook betekenis voor die generaties die de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog nooit meegemaakt hebben.

Holger Zaborowski neemt de Europese staatsschulden-
crisis als uitgangspunt om de vraag te stellen hoe Europa 
weer tot leven kan worden gewekt. Wat zorgt ervoor dat 
de Europese burgers meer vertrouwen in de Europese 
Unie hebben en zich sterker voor het project van Euro-
pese eenwording inzetten? Volgens Zaborowski moeten 
we ons heil niet in louter abstracte verhalen zoeken, zoals 
‘de Griekse ontdekking van filosofie en wetenschap, het 
Romeinse recht, het christendom en het moderne Verlich-
tingsdenken’. Het Europese project kan enkel bezielend 
werken wanneer er ook nog op een fundamenteler vlak 
sprake is van een gemeenschappelijkheid. Deze gemeen-
schappelijkheid moeten we volgens hem zoeken in een ge-
meenschappelijke ethos, ‘een gemeenschappelijke manier 
om in de wereld te wonen, om er te vertoeven’. Een manier 
van samenleven waarbij we beseffen dat vooral de indivi-
duele mens van waarde is.

Gabriël van den Brink bespreekt in zijn bijdrage het pro-
bleem van de verbeelding. Het gaat hem om de verbeelding 
die nodig is om Europa dichter bij de Europese burger te 
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brengen – een liefde voor Europa op te wekken – maar 
die vandaag de dag jammer genoeg ontbreekt. Specifiek 
richt Van den Brink zich op het analyseren en overbrug-
gen van twee ‘kloven’ die het proces van Europese inte-
gratie bemoeilijken. De eerste kloof heeft betrekking op 
de culturele verschillen die we op horizontaal vlak tussen 
de verschillende landen van de Europese Unie aantreffen. 
Burgers in het noordwesten, zuiden en oosten van Europa 
kijken namelijk op zeer verschillende manieren naar kwes-
ties als geloof, werk of vrijwilligerswerk. De tweede kloof 
is een verticale kloof en heeft betrekking op de verschillen 
in denk- en leefwereld tussen de diverse groepen burgers 
binnen een samenleving, specifiek hun houding ten aan-
zien van de overheid en het bestuur van hun land.

Erik Borgman en Rowan Williams gaan in hun bijdra-
gen in op het belang van het christendom voor ‘Europa’. 
Specifiek richten zij zich op de religieuze grondslag van 
het Europese project en stellen zij de vraag hoe een chris-
telijke visie op Europa eruitziet. Volgens Borgman is het 
belangrijkste inzicht dat we uit de christelijke traditie kun-
nen halen de waardering en het belang van de onvermij-
delijke kwetsbaarheid van de menselijke conditie. Deze 
gedachte van het ‘kwetsbare en tot de dood gekwetste 
leven’ vormt volgens hem het vergeten en verdrongen 
fundament van de Europese cultuur. Wil het project van 
Europese eenwording een toekomst hebben, dan moet 
juist het inzicht in deze ‘kwetsbaarheid van allen en alles, 
en (…) de solidariteit die hieruit geboden is’ weer worden 
vernieuwd. En het is precies het christendom dat ons hier-
voor de middelen kan aanreiken.

Williams begint zijn bijdrage met een analyse van vijf 
waarden die ‘Europa’ – mede gevoed door het christen-
dom – heeft geleverd aan de wereldgeschiedenis en de 
wereldcultuur: mensenrechten, vrijheid, democratie, het 
verschil tussen publiek en privaat, en de focus van de Eu-
ropese kunst en literatuur op de ‘complexiteit van het be-
wustzijn en de emoties van het individu’. Ten grondslag 
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aan deze vijf waarden ligt het vermogen tot zelfschepping. 
Dit is het ‘vermogen om keuzes te maken die je een veilige 
plaats in de wereld bezorgen en die vormgeven aan een 
identiteit die niet wordt bepaald van buitenaf’. Williams 
beschrijft vervolgens hoe een eenzijdige interpretatie van 
dit vermogen een vernietigend effect op onze wereld heeft 
gehad omdat vrijheid vooral ging over de ‘vrijheid van de 
ander’ in plaats van ‘vrijheid voor de ander’. Wat voor een 
modern Europa echter noodzakelijk is – en dat kan het 
christelijke geloof ons leren – is dat er weer aandacht moet 
komen voor de kwetsbaren en gemarginaliseerden in de 
samenleving.

Peter Rietbergen bekritiseert in zijn bijdrage juist de idee 
dat de grondslag van de Europese gemeenschap gevormd 
wordt door zoiets als het christendom, het Romeinse 
recht of de machtsstructuren die door Karel de Grote ge-
schapen zijn. Specifiek probeert hij op basis van een histo-
rische analyse te laten zien dat er eigenlijk helemaal niets 
‘Europees’ aan deze zaken is. In feite gaat het om con-
structies die in een bepaalde periode in de geschiedenis 
ontstaan zijn. Hiervoor kwamen we deze gedachte ook al 
tegen bij David Van Reybrouck. De les die Rietbergen naar 
voren schuift, is dat we zeer voorzichtig moeten zijn met 
pogingen om in de geschiedenis cultuurelementen te ‘vin-
den’ die typisch Europees zijn en die ons vandaag de dag 
kunnen bevestigen in ons geloof dat er een werkelijk Eu-
ropese samenleving of beschaving bestaat. De toekomst 
van Europa ligt volgens Rietbergen niet in een dergelijk 
beroep op het verleden, maar in het accepteren van het 
feit dat er pragmatisch gezien geen andere optie is dan een 
verdergaande economische en politieke eenheid.

Donald Loose stelt in zijn bijdrage de vraag naar het 
hoogste goed van Europa, een probleem dat volgens hem 
niet losstaat van de vraag naar de identiteit van Europa. 
Op basis van een gedetailleerde en diepgravende analyse 
van Immanuel Kants oeuvre – specifiek Kants drie Kritie-
ken (de Kritiek van de zuivere rede, de Kritiek van de prakti-
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sche rede en de Kritiek van het oordeelsvermogen) – probeert 
Loose te laten zien dat reflexiviteit en zelfkritiek het fun-
dament van Europa vormen en ‘Europa tot Europa’ ma-
ken. Specifiek gaat het hem om een synthese van Grieken-
land, christendom en Rome. Europees is volgens Loose 
‘alles wat door die drie cultuurpatronen is getekend’.

Jos de Mul richt zich in zijn bijdrage op de stelling van 
Loose – maar ook van Rémi Brague in zijn boek Europa, 
de Romeinse weg (2013) – dat de culturele identiteit van Eu-
ropa haar wortels heeft in Athene, Jeruzalem en Rome. 
Hij wil aantonen dat we de uniciteit van de Europese cul-
tuur alleen kunnen begrijpen wanneer we behalve voor 
de Griekse rationaliteit, de joodse religie en de Romeinse 
bemiddeling hiertussen ook nog oog hebben voor een an-
dere traditie. Deze traditie is volgens De Mul ook met de 
Griekse cultuur verbonden. Echter niet met de ‘rationa-
listische traditie van Sokrates, Plato en Aristoteles, maar 
veeleer met de tragische traditie van Aischylos, Sophokles 
en Euripides’. De Griekse tragedies verbeelden en ver-
woorden namelijk precies de spanning die bestaat tussen 
Athene en Jeruzalem en laten zien dat de Europese moraal 
en politiek ook te maken hebben met het je kunnen inleven 
‘in de tragiek van de vreemde ander’.

Ook Damiaan Meuwissen richt zich in het laatste hoofd-
stuk van dit boek op het waardevolle van Europa. Sterker 
dan de andere auteurs betrekt hij echter ook het probleem 
van de institutionele vormgeving van het Europese pro-
ject mee in zijn beschouwingen. Zo bespreekt hij kwesties 
als federalisme, soevereiniteit, democratie en het referen-
dum. Wat de identiteit van Europa betreft, geeft Meuwis-
sen aan dat deze gefundeerd is in twee belangrijke noties 
van de idee van vrijheid: vrijheid als ‘kunnen doen en laten 
wat je wilt’ en vrijheid als zelfwetgeving – vrijheid als de 
mogelijkheid om jezelf de wet te stellen. Voor een goed be-
grip van de identiteit van Europa volstaat de idee van vrij-
heid echter niet. Kenmerkend voor deze identiteit is ook 
de betrokkenheid op bepaalde fundamentele waarden, 
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met name de idee van ‘expliciete reflectie’. Het reflexieve 
tekent volgens Meuwissen Europa.

Rest mij nog om mijn oprechte dank uit te spreken aan dr. 
Stephan van Erp van de Radboud Universiteit Nijmegen 
voor zijn grote inzet en hulp bij het samenstellen van deze 
bundel. 
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