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g abri ël  va n den brink

Om de ziel van Europa

inleiding

Mijn liefde voor Europa werd gewekt op het gymnasium 
van de paters augustijnen te Eindhoven. Daar ploeterden 
wij – jongens van zestien jaar – op de Griekse teksten van 
Xenophon met al die vreemde tijden en vervoegingen. 
Maar intussen maakten wij het lot van de tienduizend 
huursoldaten mee, vochten wij met wilde bergstammen en 
raakten we verdwaald in sneeuwstormen tot het moment 
dat er ‘De zee! De zee!’ geroepen werd en de terugtocht 
naar ons vaderland kon aanvangen. Op datzelfde gymna-
sium maakte ik kennis met de heilige Augustinus, in wiens 
denken niet alleen de platoonse filosofie en het christelijk 
geloof maar ook psychologische motieven en politieke 
vraagstukken op unieke wijze bij elkaar kwamen. In de les-
sen Frans maakten we kennis met Les Fleurs du Mal van 
Baudelaire en kwamen we als vanzelf met het betoverende 
van de Europese romantiek in aanraking. Onze biologiele-
raar vertelde over de proeven die Gregor Mendel geduren-
de vele jaren deed in zijn kloostertuin te Brno in Tsjechië 
en waarmee hij de wetten van de erfelijkheid ontraadselde. 
Op die manier kwam Europa dichtbij hoewel ik Neder-
land nog nooit verlaten had. Mijn verste reizen waren een 
gezinsvakantie die wij in het exotische Friesland hadden 
doorgebracht en een logeerpartij in Amsterdam waar we 
ons aan de vliegtuigen op Schiphol vergaapt hadden. Ik wil 
maar zeggen: het is niet zo moeilijk om te zorgen dat men-
sen een liefde voor Europa opvatten, maar dan moet je wel 
hun verbeelding aan het werk zetten. Dat is precies wat er 
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momenteel ontbreekt en wat het centrale thema van mijn 
tekst vormt.

verbeelding en ge schiedenis

Laat ik eerst vaststellen dat het in de beginfase van de Eu-
ropese eenwording aan verbeelding niet ontbroken heeft. 
Integendeel! De gedachte om het lot van Frankrijk en 
Duitsland met elkaar te verbinden en zo te verhinderen 
dat er opnieuw oorlog zou ontstaan, mag beslist visionair 
heten. Maar in de uitwerking ervan werden al snel de ma-
teriële belangen dominant. Het leek wel alsof de Europese 
leiders bij Marx in de leer waren geweest – zo sterk hebben 
zij de economische basis van de Europese gemeenschap 
neergezet. Ze begonnen met het organiseren van de pro-
ductiekrachten (denk aan de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal) en gingen later over tot het vormen van een 
gemeenschappelijke markt. Als gevolg daarvan kwam de 
Europese eenwording vrijwel volledig in het teken van de 
politieke economie te staan. Dat is ook te merken in de ma-
nier waarop vandaag de dag over de toekomst van Europa 
wordt gedebatteerd. Het debat gaat altijd over twee onder-
werpen, te weten over de markt en de macht. Het gaat vrij-
wel nooit over de betekenis die Europa in onze maatschap- 
pelijke verbeelding heeft, niet over de culturele dimensie van  
ons continent, niet over onze houding tegenover de Euro-
pese geschiedenis, niet over de waarden die ons heilig zijn, 
niet over de morele of filosofische beginselen die het pro-
ject rechtvaardigen en niet over de gevoelens die alle voor-
stellen of plannen bij de Europese burgers losmaken. Dat 
komt mij niet alleen als een grote vergissing voor, het is een 
vergissing die het project tot in zijn kern bedreigt. Om dat 
uit te leggen is een korte omweg via de geschiedenis nood-
zakelijk.

Het is leerzaam om te zien hoe er op het Europese con-
tinent in de negentiende eeuw nationale gemeenschap-
pen zijn ontstaan. Daarbij heeft de maatschappelijke ver-
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beelding een cruciale rol gespeeld. Dat blijkt onder meer 
uit het bekende boek van Benedict Anderson – Imagined 
Communities (1983) – waarin hij de natie als een ‘verbeelde 
gemeenschap’ definieert. Men kan de staat opvatten als de 
verzameling van burgers die binnen een gegeven territoir 
onder een centraal gezag vallen maar het begrip natie be-
tekent méér. Het gaat erom dat burgers, hoewel ze geen 
persoonlijke relatie met elkaar hebben en soms heel ver-
schillende belangen najagen, op het niveau van de verbeel-
ding met elkaar verbonden zijn. Ze voelen zich betrokken 
bij een geheel dat meer dan hun tastbare bestaan omvat 
en ze zijn zelfs bereid om zich ervoor op te offeren als het 
noodzakelijk zou zijn. Hoewel dit geheel onmiskenbaar 
een imaginair karakter heeft, mogen we het niet op één lijn 
stellen met zaken als fantasie, dromerijen, verzinselen, en-
zovoort. De verbeelding van dat geheel vertoont een her-
kenbare structuur en haar effect op de sociale werkelijk-
heid is bijzonder sterk. Met betrekking tot die structuur 
wijst Anderson erop dat de natie wordt voorgesteld als een 
soevereine gemeenschap die duidelijke grenzen kent. Zij 
verschilt van andere gemeenschappen (vandaar het belang 
van landkaarten) en ze kent een hoge mate van continuïteit 
(vandaar het belang van de geschiedenis). De voornaamste 
functie van die verbeelding is dat zij verbondenheid aan-
brengt op plaatsen of momenten waarop de maatschap-
pelijke realiteit vooral breuken, conflicten, spanningen of 
zelfs vijandschap laat zien. Vóór het tijdperk van de Ver-
lichting waren het vooral de religieuze tradities die voor 
een dergelijke verbondenheid zorgden, maar dat model 
was aan het einde van de achttiende eeuw failliet. Dat liet 
een leegte achter die in de loop van de negentiende eeuw 
door het nationalisme is bezet. Zo konden volk en vader-
land uitgroeien tot imaginaire grootheden waar men niet 
alleen vol liefde over sprak maar die ook tot conflicten en 
oorlogen hebben geleid.

Anderson zet eveneens uiteen op welke manier de pro-
ductie van deze verbeelde gemeenschappen in haar werk 
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ging. Dat was ten dele een hoogst materiële aangelegen-
heid. Zo droeg het uitbreiden van de verkeersmiddelen 
(waterwegen, straatwegen, spoorwegen, telegraaf, enzo-
voort) ertoe bij dat burgers gemakkelijker en vaker met 
elkaar in contact kwamen. Maar contact betekent niet 
dat mensen ook iets met elkaar gemeen hebben. Dat ge-
meenschappelijke moet inderdaad bedacht, verwoord en 
voelbaar gemaakt worden. Dat is in de negentiende eeuw 
vooral het werk van de krant en de roman geweest. Dank-
zij de krant wisten miljoenen lezers zich betrokken bij de 
grote gebeurtenissen die zich in ‘hun’ land afspeelden. Ze 
konden zich daarover ook een eigen mening vormen, ze 
konden partij kiezen, ze konden zich ergens voor inzet-
ten en op die manier een publieke of politieke rol spelen. 
Daarbij kwam het niet alleen op informatie en rationele 
argumenten aan. Er kwamen in de krant ook vormen van 
woede of verontwaardiging aan bod, er werd gespeeld met 
angsten of hartstochten, er kon politieke of morele ener-
gie gemobiliseerd worden. Dat alles gold evenzeer voor de 
roman, een vorm van literaire verbeelding die in de negen-
tiende eeuw een geweldige bloei doormaakte en miljoenen 
lezers in beweging bracht. Met andere woorden: de natio-
nale gemeenschap moest eerst met allerlei culturele, intel-
lectuele en morele middelen ‘gemaakt’ worden voordat ze 
als historische kracht ging werken. 

Overigens was er bij dat ‘maken’ wel een bepaalde in-
houd in het geding. Anderson wijst ons op de vele taalkun-
digen, folkloristen, componisten, schilders en historici die 
het eigene van de nationale cultuur in kaart brachten. Zij 
waren het die een grammatica van de nationale taal opstel-
den, die volkssprookjes verzamelden, die regionale liede-
ren vastlegden, die landschappen op gravures of schilde-
rijen vereeuwigden en die wetenschappelijk onderzoek 
naar de vaderlandse geschiedenis deden. Al die kennis, 
aandacht, toewijding en liefde moest in beelden van de na-
tionale gemeenschap geïnvesteerd worden voordat men-
sen – die lange tijd door sociale of geografische scheids-
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lijnen verdeeld waren – elkaar als leden van eenzelfde 
gemeenschap konden zien. De werking daarvan wordt 
voor Nederland geïllustreerd toen in het laatste kwart van 
de negentiende eeuw de sociale kwestie onderwerp van 
discussie werd. Dat de misère van het industriële systeem 
een ‘kwestie’ werd, kwam onder meer doordat rijke bur-
gers in Amsterdam zich het lot aantrokken van de kinde-
ren die in de aardewerkfabrieken van Maastricht werkten. 
Dat was alleen mogelijk door een vorm van identificatie, 
betrokkenheid of empathie die in een eerder stadium nog 
niet bestond. Pas toen de afstand tussen Maastricht en 
Amsterdam in de verbeelding overwonnen was, werd de 
misère tot een kwestie van nationaal belang en kon er poli-
tieke energie gemobiliseerd worden.

Welnu, dat stadium hebben we in Europa nog altijd niet 
bereikt. Veel leiders lijken ervan uit te gaan dat het mobi-
liseren van burgers vooral een kwestie van belangen is. Ze 
houden ons onophoudelijk het economisch voordeel van 
de Europese integratie voor. Maar ze hebben weinig van 
de nationale geschiedenis geleerd. Ze durven hun vingers 
niet te branden aan de culturele verschillen op ons conti-
nent en maken zelden voelbaar dat het project van Euro-
pese eenwording ook intellectuele en morele kanten heeft. 
Volgens mij moeten we daarmee een begin maken, willen 
we kunnen spreken van een gemeenschap in de ware zin 
des woords. Het gaat me daarbij vooral om het verbeteren 
van de Europese dialoog, dat wil zeggen een gerichte po-
ging tot het overbruggen van twee kloven die de integratie 
van Europa in hoge mate bemoeilijken. De eerste kloof is 
‘horizontaal’ van aard en raakt aan de grote culturele ver-
schillen die we op ons continent tussen landen aantreffen. 
De tweede kloof is ‘verticaal’ van aard en heeft betrekking 
op de afstand tussen bestuurders en gewone burgers.

Overigens betekent het beginnen van een dergelijke 
dialoog dat we de Europese integratie niet langer als een 
‘onomkeerbaar proces’ of als een ‘onvermijdelijke ontwik-
keling’ opvatten. Laten we begrijpen dat de geschiedenis 
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vaak op een dialectische manier verloopt, waarbij niet al-
leen de machthebbers maar ook de onderdanen een stem 
hebben en waarbij niet alleen het rijke noorden maar ook 
het warme zuiden een eigen inbreng heeft. Wie dat uit het 
oog verliest en het Europese project als een noodzakelijk-
heid wil opleggen, mag niet verbaasd zijn als de aanhang 
van partijen als de sp  en de pvv  vanzelf groeit.

horizon tale ver schillen

Laat ik eerst stilstaan bij de verschillen die zich tussen de 
Europese landen aandienen. Zij vloeien onder meer voort 
uit het proces van modernisering. De modernste landen 
onderscheiden zich bijvoorbeeld door het feit dat sectoren 
als de zakelijke en publieke dienstverlening sterk ontwik-
keld zijn terwijl de agrarische sector nog maar weinig ba-
nen telt. Voor meer traditionele landen gaat juist het om-
gekeerde op. Kenmerkend voor moderne landen is dat een 
groot deel van de bevolking in steden woont, terwijl dat 
aandeel in de meer traditionele landen duidelijk geringer 
is. Er zijn ook verschillen wat betreft informatievoorzie-
ning en communicatiemiddelen. In een modern land ma-
ken de mensen veelvuldig gebruik van internet en telefoon. 
Die zijn in meer traditionele landen uiteraard niet onbe-
kend, maar het gebruik ervan ligt op een bescheidener 
niveau. Een en ander leidt ertoe dat de Europese landen 
in economische productiviteit en het welvaartspeil sterk 
uiteenlopen.

Dat mag inmiddels oud nieuws heten. Kranten, politici 
en commentatoren herhalen dagelijks dat die verschillen 
vrijwel niet te overbruggen zijn. Daarbij gaat de aandacht 
vooral uit naar de tegenstelling tussen het gedisciplineerde 
noorden en het weinig betrouwbare zuiden van Europa. 
Ik zal niet ontkennen dat dit contrast bestaat, maar we 
moeten het wel van drie nuanceringen voorzien. Ten eer-
ste gaat het niet om een dichotomie maar om een gradu-
eel verschil dat door de mate van modernisering wordt 
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bepaald. Ten tweede laat dat proces een geografische ver-
deling zien en wel in die zin dat de modernisering in het 
noordwesten van Europa het verst gevorderd is, terwijl dat 
proces in het zuiden en het oosten van ons continent min-
der snel verloopt. Ten derde hangt deze ontwikkeling niet 
alleen van technische en economische factoren af: er spe-
len evengoed (en misschien zelfs in de eerste plaats) mo-
rele respectievelijk culturele factoren mee. Gezien het on-
derwerp dat ons bezighoudt, zal ik dat laatste uitwerken. 

Grafiek 1. Geloof in God 

Een van de voornaamste verschillen tussen het noordwes-
ten en het zuidoosten van Europa is dat de eerste regio een 
hoge mate van secularisatie kent terwijl het traditionele ge-
loofsleven in de laatste regio nog volop bloeit. Dat laat zich 
duidelijk aflezen aan Grafiek 1 waar de Europese landen 
gerangschikt zijn naar de mate waarin men in God gelooft. 
In landen als Turkije, Polen of Roemenië maken gelovigen 
negentig of meer procent van de bevolking uit en hetzelfde 
geldt voor Italië, Griekenland en Portugal. In landen als 
Zweden, Duitsland en Nederland staat het geloofsleven 
op een lager peil. Velen vrezen dat dit desastreuze gevol-
gen voor de samenleving heeft. Als mensen hun geloof in 
God opgeven, komen ze in moreel opzicht tekort en laten 
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ze zich weinig gelegen liggen aan anderen, zo wordt vaak 
gedacht. Maar de feiten wijzen anders uit. Aan Grafiek 2 
kan men aflezen dat het juist moderne landen zijn zoals 
IJsland, Zweden, Engeland en Nederland waar vele vrijwil-
ligers iets voor ouderen of gehandicapten doen terwijl dat 
in het gelovige zuiden en oosten nauwelijks gebeurt. Het-
zelfde geldt voor mensen die zich inzetten voor het welzijn 
van dieren of milieubehoud. Ook dat komt met name in 
het noordwesten van Europa voor. Met andere woorden: 
de vrees dat secularisatie meteen het einde betekent van 
elk moreel engagement lijkt mij niet gegrond. Secularisa-
tie kan ook tot een verandering van geestelijk engagement 
leiden.

Dat geldt niet alleen op moreel en religieus gebied, zo-
als ik met enkele voorbeelden wil toelichten. Daarbij zal 
ik Europa omwille van de duidelijkheid in een viertal zo-
nes opdelen. De eerste zone is het noordwesten dat landen 
als IJsland, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland 
omvat. De tweede zone is het midden waartoe men landen 
als Engeland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk kan reke-
nen. De derde zone is het zuiden met Griekenland, Italië, 

 

Grafiek 2. Doet vrijwilligerswerk voor ouderen,  
gehandicapten, enzovoort
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Spanje en Portugal. De vierde is het oosten dat goeddeels 
met landen van het voormalige Oostblok en Turkije sa-
menvalt. Waar komen de voornaamste waardeverschillen 
tussen deze zones nu op neer?

Neem de betekenis die mensen toekennen aan het werk 
dat ze doen. In de wetenschappelijke literatuur wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de extrinsieke en de intrin-
sieke arbeidsmotivatie van mensen. De eerste houdt in 
dat mensen voor een baan kiezen omdat ze op een hoog 
inkomen, prettige werktijden, lange vakanties en andere 
materiële voordelen uit zijn. De tweede motivatie houdt 
in dat mensen vooral werken omdat ze een interessante 
baan willen, hun talenten willen inzetten of iets aan de sa-
menleving willen bijdragen. In moderne landen speelt dat 
laatste een voorname rol. Zij kennen vele hoogopgeleide 
werknemers die hun professionele idealen willen waarma-
ken en minder sterk gehecht zijn aan een vaste baan of aan 
de functie die een hoge status heeft. In meer traditionele 
samenlevingen is men juist wel uit op zaken als baanzeker-
heid en aanzien. Ter illustratie daarvan wijs ik op regel 2 en 
3 van Tabel 1. Daaruit kan men aflezen dat de extrinsieke 
arbeidsmotivatie sterker wordt wanneer men in Europa 
van het noordwesten naar het zuiden en oosten gaat. 

Een soortgelijk verhaal geldt voor de betekenis die 
mensen aan het politieke leven toekennen. In het zuiden 
van Europa is de belangstelling voor politiek niet erg 
groot. Staat, overheid, bestuur en beleidsvorming zijn een 
zaak van de maatschappelijke bovenlaag waar de gewone 
burger maar weinig mee te maken heeft. Daar kijkt men 
in het noordwesten toch anders tegenaan. Burgers voelen 
zich vaker betrokken bij de publieke zaak, ze tonen meer 
belangstelling voor politiek en ze hebben ook meer gele-
genheid om zich uit te spreken of invloed uit te oefenen. 
We zien bovendien een belangrijk verschil in politieke stijl: 
terwijl leiders in het zuidoosten vaak op een autoritaire 
wijze optreden, stellen leiders in het noordwesten zich 
vaker democratisch op. Dat verschil komt ook tot uiting 
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in feitelijke gedragingen. Kijkt men naar de mate van po-
litieke participatie, dan blijkt dat deze stijgt naarmate we 
in Europa van het oosten en het zuiden naar het noord-
westen gaan, terwijl de politieke belangstelling eenzelfde 
verloop vertoont (Tabel 1, regel 4 en 5).

Tabel 1. Verschillen in waardering voor twaalf items naar 
Europese regio

nwe mid zui oos
1 Belang van God 5,00 5,58 7,14 6,47
2 Werken voor zekerheid 0,51 0,63 0,70 0,73
3 Werken voor sociale status 0,34 0,37 0,55 0,56
4 Belang van politiek 2,35 2,19 2,06 2,14
5 Mate van participatie 9,00 6,85 6,39 5,56
6 Hulp aan medemensen 0,15 0,07 0,05 0,03
7 Inzet voor mensenrechten 0,12 0,03 0,03 0,00
8 Homoseksualiteit ok 6,91 5,04 4,66 2,82
9 Inzet voor dieren of milieu 0,16 0,05 0,05 0,02
10 Onderling vertrouwen 0,58 0,31 0,27 0,22
11 Afwezigheid van corruptie 9,00 7,60 5,00 3,80
12 Tolerantie nieuwe buren 0,25 0,29 0,35 0,47

Eenzelfde patroon zien we als het om meer sociale waar-
den gaat. Ik wees al op het feit dat het verschijnsel van de 
vrijwilliger vooral in het noordwesten goed ontwikkeld is. 
In landen als Zweden, Engeland en Nederland zetten veel 
burgers zich voor hun medemensen in. Er zijn tal van or-
ganisaties die zich om de zorg voor gehandicapten, hulp-
behoevenden of ouderen bekommeren. Daarnaast wor-
den allerlei initiatieven op sociaal, cultureel en recreatief 
gebied ontplooid. Anders gezegd: er is een hoog ontwik-
kelde civil society die burgers in staat stelt om iets voor 
anderen te betekenen. Dat vermindert evenwel naarmate 
we van het noordwesten naar het zuidoosten gaan (zie 
Tabel 1, regel 6). Het geldt eveneens voor het aandeel van 
de bevolking dat zich voor de mensenrechten wil inzet-
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ten. Ook deze vorm van ideëel engagement is vooral een 
Noordwest-Europese aangelegenheid (zie Tabel 1, regel 7).

Wat zien we met betrekking tot de idealen die met ge-
zondheid, natuur of het leven in meer algemene zin ver-
band houden? Deze waarden kunnen we vitale waarden 
noemen. Ze verwijzen naar een positieve houding tegen-
over de lichamelijke dimensie van het menselijk bestaan, 
een dimensie die de afgelopen dertig in moderne samen-
levingen steeds belangrijker geworden is. Dat komt onder 
meer tot uitdrukking in een toenemende acceptatie van 
homoseksualiteit. Hoewel die vorm van seksualiteit van 
alle tijden is en in alle samenlevingen bestaat, werd ze lan-
ge tijd omgeven met schaamte en taboes. Dat veranderde 
pas met de modernisering van het privéleven die zich van-
af de jaren zestig in de vorige eeuw voordeed. Dit proces 
deed zich – opnieuw – het sterkst in Noordwest-Europa  
voor, met als gevolg dat er op ons continent forse verschil-
len bij de acceptatie van homoseksualiteit optreden (Tabel 1,  
regel 8). Toch heeft de opkomst van vitale waarden niet al- 
leen met seksualiteit van doen. Het gaat om een meer al-
gemeen besef dat we deel uitmaken van de natuur en een 
zekere verantwoordelijkheid hebben voor het welzijn 
van dieren of milieubehoud. Terwijl deze waarden in het 
noordwesten door een goed deel van de bevolking worden 
ondersteund, is de interesse in het zuidoosten bescheide-
ner (Tabel 1, regel 9).

Zo ziet u dat het moderne bestaan veel meer omvat 
dan materiële waarden zoals technische innovatie of eco-
nomische ontwikkeling. Het omvat ook morele waarden, 
culturele idealen en geestelijke beginselen. Kenmerkend 
voor de moderniteit is juist dat deze een integraal deel van 
het alledaagse leven uitmaken en in dat ze de praktijk een 
voorname rol spelen. Deze integratie is binnen Europa 
het verst gevorderd in de noordwestelijke regio. Het zou 
onjuist zijn om haar als een afgeleide van de economische 
ontwikkeling te zien – alsof morele waarden en geestelijke 
beginselen pas relevant worden nadat mensen een bepaald 
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welvaartspeil bereikt hebben. Ik wil zelfs de omgekeerde 
stelling verdedigen, namelijk dat deze waarden en beginse-
len een noodzakelijke voorwaarde vormen zonder welke 
een moderne economie niet kan bestaan. Het is niet voor 
niets dat men de landen uit het noordwesten vaak om-
schrijft als high trust societies. Het feit dat burgers, be-
drijven en andere actoren een zeker vertrouwen in elkaar 
stellen, draagt bij aan de economische ontwikkeling. In de 
landen waar vooral wantrouwen bestaat is het moeilijk za-
ken doen (Tabel 1, regel 10). Voor corruptie geldt hetzelfde. 
Terwijl we dat soort gedrag in het zuiden en oosten van 
Europa regelmatig aantreffen, komt het in het noordwes-
ten minder voor (Tabel 1, regel 11).

Met deze korte rondgang op het gebied van waarden en 
idealen wil ik volstaan. We zien dat er in Europa inderdaad 
forse verschillen zijn en dat er ook een zekere samenhang 
bestaat. Terwijl we de moderne, geseculariseerde, welva-
rende en democratische samenleving met haar waardering 
voor professionaliteit, vitaliteit en menselijke waardigheid 
vooral in het noordwesten aantreffen, is dit maatschap-
pijtype minder ver ontwikkeld als we naar het zuiden en 
het oosten van Europa gaan. Een en ander neemt niet weg 
dat er ook schaduwzijden zijn. Twee ervan moeten in dit 
verband nadrukkelijk genoemd worden. De eerste scha-
duwzijde is dat het moderne leven niet alleen vrijer maar 
ook een stuk harder aan het worden is. Onze tolerantie 
voor ‘abnormale’ denkbeelden of gedragingen neemt over 
de gehele linie af. Dat doet zich het sterkst in ons deel van 
Europa voor. Uit enquêtes die men sinds de jaren tachtig 
houdt, blijkt dat we steeds vaker bezwaar maken tegen bu-
ren die aan de drank zijn, die een delict gepleegd hebben 
of die politiek extreme denkbeelden koesteren. Dat soort 
dingen wordt in Zuidoost-Europa meer geaccepteerd, ter-
wijl we in het noordwesten op onze strepen staan (Tabel 1, 
regel 12). Een andere schaduwzijde is dat moderne burgers 
in hun streven naar vrijheid, zelfstandigheid en producti-
viteit vaker dan voorheen te lijden hebben van onzekerheid 
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en stress. Geen wonder dat ze van tijd tot tijd de warmte, 
de traagheid en de rust van Zuid-Europa opzoeken.

verticale ver schillen

Nu neemt het contrast tussen moderne en traditionele le-
venswijzen niet alleen een horizontale vorm aan (verschil-
len tussen landen of regio’s). Het doet zich evengoed in 
een verticale richting voor en wel in die zin dat de denk- en 
leefwereld van de verschillende groepen in de bevolking 
uiteenlopen. Ik heb dat bij een eerdere gelegenheid al eens 
uiteengezet toen ik een onderscheid tussen drie soorten 
burgers voorstelde.1

De eerste groep kan men als bedrijvige burgers aandui-
den. Zij kenmerken zich door een relatief groot vertrou-
wen in de parlementaire democratie, het functioneren 
van de overheid en de mogelijkheden van burgers om zelf 
politieke invloed uit te oefenen. Deze houding impliceert 
belangstelling voor de publieke zaak, tot uiting komend in 
het feit dat men altijd deelneemt aan verkiezingen, via me-
dia goed op de hoogte blijft en in eigen kring over politieke 
zaken debatteert. Verder legt men op sociaal gebied aller-
lei initiatieven aan de dag, terwijl men op strikt politiek 
gebied een bovengemiddelde activiteit ontplooit. Ten aan-
zien van het onderscheid tussen goed en kwaad houdt men 
er duidelijke opvattingen op na. Ten slotte wil men niets te 
maken hebben met sterk leiderschap. In feite scoort men 
op al deze punten ver boven het gemiddelde. Een en ander 
is kenmerkend voor de houding van de bedrijvige burger. 
Het gaat om Nederlanders die positief tegenover het pro-
ces van modernisering staan. Ze zijn niet alleen bedreven 
in de zin dat ze veel moderne vaardigheden in huis hebben, 
maar ook gedreven in de zin dat ze de modernisering als 
voordelig zien en daarom willen voortzetten. Deze groep 
telt veel mensen die hoger onderwijs hebben genoten. De 
meesten van hen hebben een betaalde baan en een behoor-
lijk inkomen. 
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Bij de tweede groep geldt op al deze punten het tegen-
deel. Het gaat om burgers die weinig vertrouwen in de par-
lementaire democratie hebben en bij verkiezingen voor de 
Tweede Kamer vaak thuisblijven. Ze vinden dat de over-
heid niet goed functioneert, dat Kamerleden niet beseffen 
wat hen bezighoudt en dat ze zelf (te) weinig invloed op 
het beleid hebben. Overigens staan ze ook argwanend te-
genover hun medeburgers. Verder tonen ze weinig belang-
stelling voor de publieke zaak. Ze stellen zich niet goed op 
de hoogte van het politieke nieuws en nemen minder vaak 
aan de openbare meningsvorming deel. Qua morele denk-
beelden worden ze door onzekerheid geplaagd. Snelle ver-
anderingen op normatief gebied of een grote diversiteit 
aan normen maken het onderscheid tussen goed en kwaad 
voor hen onduidelijk. Mede daardoor neigen ze vaak tot 
een autoritaire habitus of ze menen dat er sterke leiders 
nodig zijn. Dat is kenmerkend voor de opstelling van be-
dreigde burgers. Het gaat om mensen die negatief tegenover 
modernisering staan, niet alleen omdat ze onvoldoende 
vaardigheden in huis hebben om mee te doen maar ook 
omdat zij bij uitstek met de nadelige gevolgen van dat pro-
ces geconfronteerd worden. Een flink deel heeft niet meer 
dan lager onderwijs, velen hebben geen betaalde baan en 
hun inkomen is navenant.

Het contrast tussen deze twee houdingen betekent 
echter niet dat er een simpele tweedeling zou bestaan. In 
feite zijn er vele tussenfiguren en overgangsverschijnselen. 
Daarbij gaat het om burgers die er met betrekking tot de-
mocratie en politiek geen uitgesproken meningen op na 
houden, die het politieke nieuws wel volgen maar zonder 
dat ze aan het debat deelnemen, die weinig moeten hebben 
van autoritaire gezagsuitoefening maar wel loyaliteit op-
brengen voor hun vaderland, enzovoort. Het proces van 
modernisering brengt voor deze burgers zowel voor- als 
nadelen met zich mee waarbij ze een neutrale of ambiva-
lente houding aannemen. Ze ontplooien doorgaans wei-
nig initiatief tenzij de politiek op een concreet punt aan 
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hun persoonlijke belangen raakt. Dan kunnen ze vrij ener-
giek voor de dag komen en bijvoorbeeld de plaatselijke 
overheid behoorlijk dwarsbomen. Maar over het algemeen 
stelt deze groep van berustende burgers zich afwachtend op. 

Welnu, deze relatief eenvoudige stratificatie is ook van 
belang wanneer het om Europa gaat. De Europese dyna-
miek sluit vooral aan bij de denk- en leefwereld van bedrij-
vige burgers en veel minder bij die van bedreigde burgers. 
Ter illustratie daarvan haal ik enkele gegevens uit de Eu-
robarometer van 2009 aan. Ik wijs met name op de grote 
invloed die de factor opleiding in deze heeft – een invloed 
die in de conclusie van dat rapport zorgvuldig buiten beeld 
gehouden wordt maar die grote betekenis heeft voor het 
debat over de toekomst van Europa. 

Tabel 2. Denkbeelden over eu  en andere zaken naar  
opleidingspeil

< 15 16-19 20 > Stud

1 Heeft vertrouwen in eu 37 44 54 63

2 Heeft vertrouwen in ep 38 46 57 63

3 Optimistisch over toekomst eu 51 62 74 78

4 Wijst verdere uitbreiding eu  af 51 47 45 29

5 eu  betekent bewegingsvrijheid 28 40 53 57

6 eu  biedt eigen land voordelen 45 53 68 73

7 eu  biedt burgers bescherming 42 46 51 63

8 eu  heeft voldoende macht 59 65 71 77

9 Globalisering biedt groeikansen 48 59 66 71

10 Globalisering vergt regelgeving 63 73 82 78

11 Eigen land gaat goede kant op 22 26 31 38

12 Eigen leven: zeer tevreden 67 75 85 91

Neem de vraag of men vertrouwen in de Europese Unie 
heeft. In bijna de helft van de gevallen (47%) is het ant-
woord positief. Er bestaat echter een groot verschil naar 
opleiding: bij mensen die voor hun vijftiende van school 
gingen bedraagt het vertrouwen slechts 37%, terwijl het 
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onder studenten op 63% uitkomt (Tabel 2, regel 1). De 
vraag in hoeverre men vertrouwen heeft in het Europees 
Parlement geeft een vergelijkbaar resultaat (Tabel 2, regel 
2). De ondervraagden zijn optimistischer wanneer het 
om de toekomst van de Europese Unie gaat (Tabel 2, regel 
3); daarover is bijna tweederde van de bevolking positief 
(64%). Toch komen er onder studenten meer optimisten 
dan gemiddeld voor (78%) terwijl het aandeel optimisten 
onder de laagst opgeleide burgers juist lager dan gemid-
deld is (51%). Uit het feit dat veel burgers zich optimistisch 
over de toekomst uitlaten, volgt niet dat ze een verdere 
uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe landen ver-
welkomen. Bijna de helft van de respondenten (46%) wijst 
die uitbreiding van de hand. Die houding vindt men vooral 
bij mensen met een geringe opleiding (51%) en veel minder 
(29%) bij mensen die nog aan het studeren zijn (Tabel 2, 
regel 4). 

Een en ander doet vermoeden dat sociale groepen aan 
de Europese Unie niet altijd eenzelfde betekenis toeken-
nen. Dat blijkt mede uit het antwoord op de vraag welke 
associaties de Unie bij een respondent oproept. Het ver-
schil in opleiding maakt weinig uit wanneer het om een 
thema als vrede of de euro gaat. Die associatie wordt door 
25 respectievelijk 33% van de bevolking gelegd. Maar ‘de 
vrijheid om overal in de Europese Unie te reizen, te stu-
deren en te werken’ is een onderwerp dat sterk met oplei-
ding correspondeert (Tabel 2, regel 5). Onder laagopge-
leiden brengt ruim een kwart (28%) dat onderwerp met 
Europa in verband, terwijl het onder hogeropgeleiden en 
studenten meer dan de helft is (53 respectievelijk 57%). 
Dat strookt met een bekend inzicht uit de literatuur, na-
melijk dat de geografische, geestelijke en sociale mobiliteit 
van mensen groter is naarmate ze meer opleiding gevolgd 
hebben. Zo blijkt dat denkbeelden over Europese aange-
legenheden in hoge mate verband houden met het oplei-
dingspeil. Hoe langer iemand op school gezeten heeft, des 
te sterker neigt hij of zij naar positieve antwoorden. Dat 
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blijkt ook wanneer men respondenten vraagt of hun eigen 
land alles bijeengenomen voordelen bij het lidmaatschap 
van de Europese Unie heeft (Tabel 2, regel 6), of de Unie 
haar burgers wel in voldoende mate bescherming biedt te-
gen de negatieve gevolgen van globalisering (Tabel 2, regel 
7) en of de Unie wel voldoende macht(smiddelen) bezit 
om haar economische belangen op wereldschaal te kun-
nen behartigen (Tabel 2, regel 8). We zien steeds hetzelfde, 
namelijk dat negatieve antwoorden vooral afkomstig zijn 
van laagopgeleide burgers. 

Een belangrijke vraag is evenwel waar deze verdeling 
van optimisme en pessimisme op stoelt. Staat ze echt met 
kenmerken van de Europese Unie in verband of komt ze 
voort uit meer algemene overwegingen die misschien wei-
nig met de Unie van doen hebben? Zelf vind ik die tweede 
verklaring overtuigender. Neem de wijze waarop burgers 
tegen het proces van globalisering aankijken (Tabel 2, regel 
9). Een ruime meerderheid (59%) aanvaardt de opvatting 
dat dit proces kansen biedt voor economische ontwik-
keling. Maar laagopgeleiden zijn het er minder vaak mee 
eens (48%), terwijl hoogopgeleiden dat idee juist vaker 
omarmen (71%). Dit roept het onderscheid tussen bedrij-
vige en bedreigde burgers in herinnering: terwijl bedrij-
vige burgers vooral de zonnige kant van modernisering 
zien, stellen bedreigde burgers de schaduwzijden van dat 
proces voorop. Zelfs de economische crisis maakt dat on-
derscheid niet ongedaan. Aangezien het onderzoek voor 
de Eurobarometer in 2009 werd gedaan, is het niet vreemd 
dat slechts een kwart van de ondervraagden vond dat het 
in hun land de goede kant op ging (27%). Dat pessimisme 
nam slechts toe naarmate de respondent minder opleiding 
gevolgd had (Tabel 2, regel 11).

Deze samenhang blijkt zelfs te gelden wanneer men 
vragen stelt die niets met de Europese Unie of de nationale 
economie van doen hebben. Bijvoorbeeld: ‘Bent u over het 
geheel genomen tevreden met uw leven?’ Het is enigszins 
verrassend dat driekwart van de Europese burgers (77%) 
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redelijk tot zeer tevreden blijkt. Maar het zijn opnieuw de 
hoogopgeleiden en de studenten die er met 85 respectieve-
lijk 91% ver boven uitkomen (Tabel 2, regel 12). Anders ge-
zegd: het heeft er veel van weg dat een hoge opleiding over 
de gehele breedte voor een meer positieve houding zorgt 
en dat aard van het onderwerp er nauwelijks toe doet. Of 
het nu over wereldwijde globalisering dan wel over de Eu-
ropese Unie gaat, over situaties die problematisch zijn 
(economische crisis) dan wel situaties die tot tevreden-
heid stemmen (eigen leven), we zien telkens opnieuw dat 
hoogopgeleiden zich vaker optimistisch uitlaten terwijl 
laagopgeleiden zich pessimistisch opstellen. Dit betekent 
tegelijkertijd dat we de positieve houding van burgers met 
betrekking tot Europa van een zekere relativering moeten 
voorzien. Dat het Europese project goed aansluit bij de 
denk- en leefwereld van bedrijvige burgers, komt omdat ze 
sowieso een moderne houding aannemen. De burgers die 
zich door processen van modernisering bedreigd voelen, 
laten zich over de gehele linie negatiever uit – en dus ook 
waar het om Europa gaat.

noodz akelijke di aloog

Mijn conclusie uit het bovenstaande is dat Europa aan een 
tweetal kloven lijdt die de vorming van een gemeenschap in 
de ware zin van het woord verhinderen. Men doet allerlei 
pogingen om de bestaande verschillen te overbruggen, van 
steunmaatregelen op economisch vlak tot meer zeggen-
schap op politiek gebied, maar het lijkt mij zeer de vraag of 
het merendeel van de bevolking zich daarvoor gewonnen 
geeft. Wie de harten van Europese burgers wil veroveren 
om op termijn een werkelijke gemeenschap te ontwikke-
len, zal veel sterker op de verbeelding moeten inzetten. De 
vraag is hoe men dat op een moderne wijze kan doen. Het 
is niet mogelijk om op eenzelfde manier te werk te gaan 
als in de negentiende eeuw en wel om een drietal redenen.

Ten eerste heeft het nationale besef dat in die tijd ont-
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wikkeld werd zich de afgelopen eeuw steeds verder vast-
gezet. De maatschappelijke bovenlaag mag zich dan graag 
een internationale of zelfs kosmopolitische attitude aan-
meten, een groot deel van de gewone burgers leeft nog 
steeds binnen een nationale of zelfs een regionale horizon. 
Er zijn aanwijzingen dat dit onder invloed van de econo-
mische globalisering eerder sterker dan zwakker wordt. 
Dus zal men bij het streven naar een meer omvattende ge-
meenschap de nationale culturen tot uitgangspunt moe-
ten nemen. Ten tweede kan men het streven naar nieuwe 
gemeenschappen niet meer vanuit een elite aan de bevol-
king opleggen. Vergeleken met de negentiende eeuw zijn 
de huidige Europeanen veel hoger opgeleid, veel beter ge-
informeerd en ook veel mondiger dan de toenmalige bur-
gers. Ten derde moeten we ons rekenschap geven van het 
feit dat de moderne communicatiemiddelen anders func-
tioneren dan de kranten, boeken en musea uit die tijd. Het 
zal weliswaar nog altijd om verbeelding gaan, maar het is 
onvermijdelijk dat men daarbij op nieuwe, sterk horizon-
taal gerichte netwerken moet inzetten. 

Dit gezegd hebbende wil ik kort ingaan op de vragen 
die bij het overbruggen van de twee kloven aan de orde 
zijn. Bij de ‘horizontale’ dialoog stel ik mij voor dat er op 
het niveau van de bevolking een echte uitwisseling ont-
staat tussen mensen die in het noorden en het zuiden, het 
westen en het oosten van ons continent geworteld zijn. 
Het zou erom moeten gaan dat men kennismaakt met el-
kaars levenswijze, bijvoorbeeld doordat men gedurende 
een jaar in een ander deel van Europa woonachtig is. Er 
zou met name aandacht moeten zijn voor de manier waar-
op denkbeelden en gevoeligheden, waarden en idealen, 
tradities en ambities in het gewone leven doorwerken. Het 
is evenwel zaak om verder te komen dan het uitwisselen 
van ervaringen. Deze moeten ook filosofisch en moreel 
doordacht worden, waarbij men zorgvuldig naar verschil-
len en gelijkenissen kijkt. Dat zou een mooie taak voor 
de universiteiten in verschillende delen van Europa zijn. 
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Los daarvan kan men ook moderne beeldmiddelen inzet-
ten, bijvoorbeeld doordat burgers hun ervaringen digitaal 
vastleggen of uitwisselen. De mogelijkheden lijken op dit 
gebied haast onbeperkt en vele Europese burgers zijn er-
mee bekend. Maar wat momenteel ontbreekt, is een groots 
project waarmee Europa naar zichzelf in de spiegel kijkt 
om op een nieuwe wijze te ontdekken wat haar dierbaarste 
drijfveren en haar wezenlijkste motieven zijn.

Overigens zal een dergelijke ontdekkingsreis alleen sla-
gen wanneer ze eerlijk en openhartig is. Wanneer het zo 
zou zijn dat de Noord-Europeanen aan het zuiden gaan 
uitleggen dat ze harder moeten werken, meer discipline 
moeten opbrengen of afscheid moeten nemen van hun 
geloof, dan is er geen sprake van dialoog. Met eerlijkheid 
bedoel ik dat de burgers, ondernemers, intellectuelen en 
professionals uit een bepaalde regio duidelijk maken op 
welke manier zij zelf te werk gaan, welke uitdagingen zich 
daarbij aandienen en met welke vragen ze geconfronteerd 
worden. Het zou voor onze regio betekenen dat we ener-
zijds uiteenzetten waarom wij zo hard werken, op welke 
manier wij overleg voeren of hoe wij met ethische vragen 
rond het levenseinde omspringen. Het betekent anderzijds 
dat we ook licht werpen op de vele onzekerheden die het 
moderne leven telt en de stress die er niet zelden door ver-
oorzaakt wordt. Het is immers niet voor niets dat we onze 
vakantie met miljoenen tegelijk in landen rond de Middel-
landse Zee doorbrengen. Eerlijk zijn betekent ook erken-
nen dat we niet ongevoelig zijn voor de kwaliteit die het 
zuiden ons te bieden heeft. Lees hieronder bijvoorbeeld de 
korte tekst die ik per toeval in de folder van een reisbureau 
aantrof. Ze illustreert dat de bouwstenen voor een Euro-
pese verbeelding al voorhanden zijn. Dat is wel iets anders 
dan het schelden op de Grieken die door het rijke noorden 
gesubsidieerd worden terwijl ze te lui zijn om te werken!
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Cultuur in een mediterraan ritme
In de steegjes van Alfama hoort u de melancholie van de 
fado klinken. Als u door de witte straatjes van Granada 
dwaalt, komt het Moorse verleden tot leven. Vergeet ook 
niet de kloosters die de Normandiërs hebben achterge-
laten. Waar u ook reist langs de Middellandse Zee, laat u 
meeslepen door het langzame ritme. Sinds de klassieke 
oudheid weet men hoe je van het goede leven geniet in 
deze landen met fonkelende rode wijnen, de gouden kleur 
van olijfolie, de groene cipressen en de azuurblauwe zee 
die tegen de kade kabbelt als u ’s avonds over de boulevard 
flaneert. U zult de rijkdom van de oudheid ontdekken en in 
welk land u dit ook doet, u wordt warm verwelkomd!

De tweede dialoog die ik zou toejuichen is op de verticale 
kloof gericht. Er bestaat vooralsnog een wereld van ver-
schil tussen de manier waarop de welvarende en hoogop-
geleide bovenlaag tegen het Europese project aankijkt en 
de houding van talloze burgers die minder opleiding ge-
volgd hebben en met veel onzekerheid worden geconfron-
teerd. Die kloof is niet te overbruggen door het geven van 
voorlichting of het ontwikkelen van een uitgekiende com-
municatiestrategie. Wil men dat Europa tot de verbeelding 
spreekt, dan moet men de ervaringen en verwachtingen, 
de waarden en beginselen, de gewoonten en de zorgen van 
gewone mensen tot uitgangspunt nemen. Dat zou kunnen 
– en nu begin ik inderdaad fantasieën te ontwikkelen – 
doordat Europese bestuurders van tijd tot tijd in elke regio 
een bezoek afleggen om te horen wat er onder de bevol-
king leeft. Een beetje zoals het hof van Karel de Grote op 
verschillende plaatsen in het rijk neerstreek om voeling te 
houden met de lokale machthebbers. In het moderne Eu-
ropa zou zo’n visitatie in twee opzichten zin hebben. Aan 
de ene kant stelt het bestuurders (of hun afgevaardigden) in 
staat om te horen wat de regionale ervaringen, problemen, 
verhalen of ambities zijn. Dat soort inzicht ontbreekt mo-
menteel en men kan het niet uit opiniepeilingen afleiden. 
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Aan de andere kant kunnen bestuurders dan in levenden 
lijve uitleggen hoe men op Europees niveau te werk gaat en 
welke overwegingen daarbij een rol spelen.

Nu slaagt een dergelijke dialoog alleen wanneer de be-
stuurlijke elite een nieuwe habitus aanneemt. Er wordt 
vandaag de dag geen echte dialoog gevoerd omdat de pu-
blieke meningsvorming slechts een afgeleide van het con-
trast tussen hoog- en laagopgeleide burgers is. Het zou wel 
eens kunnen dat er twee culturen zijn die in toenemende 
mate tegenover elkaar komen te staan. Aan de ene kant 
hebben wij de bestuurders, de professionals en andere 
hoogopgeleide burgers die de moderniteit omarmen en 
van daaruit met een zeker onbegrip, zo niet minachting 
tegen de voorkeuren en opinies van gewone burgers aan-
kijken. Aan de andere kant is er een deel van de bevolking 
dat met een zeker onbegrip, zo niet argwaan tegen de ar-
gumenten en voorkeuren van bestuurders, wetenschap-
pers, intellectuelen of kunstenaars aankijkt.

Deze tegenstelling komt onder meer tot uiting in de 
groei van populistische bewegingen. Er is een forse groep 
van burgers die zich door de bestuurlijke elite in de steek 
gelaten voelt – ook als het om Europese aangelegenheden 
gaat. Men kan dat overdreven vinden, maar ik ben bang dat 
er een kern van waarheid in hun boosheid zit. De moder-
ne samenleving produceert elites die niet uitblinken door 
empathie of maatschappelijk engagement. Hun wereld-
beeld is even hard als liberaal. We zien rijkdom, aanzien, 
gezondheid of succes als het product van onze eigen in-
spanning. Wie vervelend werk heeft, geen carrière maakt 
of een slechte gezondheid krijgt, gaat in het moderne 
wereldbeeld niet vrijuit. Dat staat een dialoog tussen be-
drijvige en bedreigde burgers op vele gebieden in de weg. 
Het debat over de toekomst van Europa raakt slechts een 
beperkt onderdeel, maar de symbolische betekenis van dat 
onderdeel is groot. In elk geval ben ik van mening dat men 
ook op Europees niveau een poging tot het overbruggen 
van die verticale kloof zou moeten doen.

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   81 02-05-14   09:21

Ronald Tinnevelt (red.), ‘Europa – op zoek naar een nieuw elan’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2014 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 102.1)



82

Dit alles klinkt ongetwijfeld nogal vaag. U sympathi-
seert wellicht in algemene zin met het soort dialoog waar 
ik voor pleit, maar u kunt zich daar weinig concreets bij 
voorstellen. Daarom wil ik een meer specifiek voorstel 
doen. Laat een stad als Den Haag het initiatief nemen tot 
de oprichting van een Instituut ter Bevordering van de Euro-
pese Dialoog. De voornaamste taak van een dergelijk insti-
tuut zou zijn om na te gaan hoe men de dubbele dialoog 
kan inrichten om vervolgens over te gaan tot het organi-
seren van de bedoelde uitwisseling. Ik hoef nauwelijks uit 
te leggen waarom een dergelijke instelling uitstekend past 
bij het profiel dat Den Haag de afgelopen decennia ont-
wikkeld heeft. De stad telt momenteel 131 internationale 
instellingen die op het brede terrein van wereldvrede, in-
ternationale betrekkingen en mensenrechten actief zijn. 
Ik noem slechts het Permanente Hof van Arbitrage dat zich 
al meer dan een eeuw met het oplossen van internationale 
conflicten bezighoudt. Ik noem het Internationale Gerechts-
hof dat in 1946 werd opgericht en sindsdien de hoogste ge-
rechtelijke instantie van de Verenigde Naties is. Ik noem 
het Internationale Strafhof waarvan het gezag aan het einde 
van de twintigste eeuw door 120 lidstaten werd erkend. 
Allemaal instellingen die aan het oplossen van conflicten 
tussen staten en binnen staten bijdragen. Het zou absoluut 
geen kwaad kunnen om daar een instituut aan toe te voe-
gen dat zich vooral op het voorkomen van conflicten richt 
door de dubbele dialoog binnen Europa te bevorderen. In 
elk geval ben ik zelf graag bereid om mee te werken aan 
een onderzoek naar de mogelijkheden in deze en daarbij 
een verbinding aan te gaan met anderen die meer expertise 
op dit punt hebben. 

Hoewel de organisatie van deze dubbele dialoog al een 
hele klus zou zijn, kan ik de verleiding niet weerstaan om 
te wijzen op nog twee andere vormen van dialoog die aan 
een beter begrip van de Europese identiteit bijdragen. Ik 
denk in de eerste plaats aan datgene wat men als een ge-
sprek tussen het heden en het verleden kan aanduiden. 
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Het is een volstrekte illusie te geloven dat men de kloven 
en conflicten, de scheidingen en spanningen waar het hui-
dige Europa mee te maken heeft, kan oplossen zonder op 
het verleden in te gaan. Ons continent is nu eenmaal de 
neerslag van een geschiedenis die meer dan tweeduizend 
jaar omvat en die overal op de meest zichtbare manier 
aanwezig is. Daarom alleen al zal Europa nooit eenzelfde 
dynamiek kennen als de Verenigde Staten van Amerika. 
Zowel de hoogtepunten als de dieptepunten van ons ver-
leden zullen de komende decennia doorwerken en daarom 
is een kritische verhouding tot dat verleden beslist nood-
zakelijk. Wil men inderdaad een Europa dat tot de verbeel-
ding van haar burgers spreekt, dan moeten de verhalen van 
de kloosters en de concentratiekampen, van ongeletterde 
boeren en kunstminnende bankiers, van de Matthäuspas-
sion en van massamoord inderdaad verteld worden. Ten 
slotte is een dialoog tussen binnen en buiten onvermijde-
lijk. Ik sluit me graag aan bij een pleidooi dat collega Paul 
Scheffer een tijd geleden gehouden heeft toen hij stelde dat 
het nieuwe verhaal over Europa niet zozeer in Berlijn of 
in Parijs begint maar in São Paulo of Beijing. We moeten 
inderdaad oppassen dat onze blik bedoeld of onbedoeld 
te veel naar binnen wordt gericht. Wil men dat Europa in-
derdaad tot de verbeelding van haar burgers spreekt, dan 
moet men ook een verhaal over de specifieke rol van ons 
continent in de nieuwe wereldorde ontwikkelen.

gemeensch appelijke ta al?

Ter afsluiting van deze tekst wil ik terugkeren naar de vraag 
hoe we ons een dialoog in Europa moeten voorstellen. Is 
een dergelijk gesprek überhaupt mogelijk, gezien de vele 
verschillen en spanningen die ik zojuist heb opgesomd? 
Daarbij gaat het mij niet zozeer om de economische rea-
liteiten of de politieke spanningen die het gesprek maar al 
te vaak bemoeilijken. Die hebben altijd een rol gespeeld en 
zullen dat ook zeker in de toekomst blijven doen. Ik doel 
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op de meer fundamentele vraag of we in Europa wel vol-
doende beginselen met elkaar gemeen hebben om tot een 
zinvolle uitwisseling te komen. Zijn bijvoorbeeld de cul-
turele contrasten tussen het noordwesten en het zuidoos-
ten van dien aard dat een gesprek nergens toe leidt? Is de 
mentale afstand tussen elite en gewone burgers inmiddels 
zo groot dat het streven naar een gedeeld verhaal ten dode 
opgeschreven is? Een dergelijk pessimisme is in mijn ogen 
misplaatst. Sterker: ik geloof dat de culturele dynamiek die 
uiteindelijk tot het moderne leven heeft geleid een aantal 
filosofische beginselen bevat die bewust of onbewust door 
talloze Europeanen worden gedeeld. Ik zal ze met een en-
kel trefwoord opsommen, wetende dat een echte uitleg van 
hun betekenis een heel boek zou vergen. Voor dit moment 
vraag ik slechts uw aandacht voor een taal die we al heel 
lang met elkaar spreken en die wat mij betreft de ziel van 
onze Europese cultuur uitmaakt. 

Vrijheid
Hoewel dit beginsel vandaag de dag door alle Europeanen 
wordt omarmd, is het nog niet zo oud. Pas in de loop van 
de middeleeuwen nam de vrijheid zodanig toe dat er – in 
elk geval in het westen van ons continent – gebieden en do-
meinen ontstonden waarop machthebbers minder greep 
hadden. Als voorbeelden noem ik de handelsstromen en 
de steden die zich op de knooppunten daarvan ontwikkel-
den, de burgerlijke vrijheden die vanaf de achttiende eeuw 
aanvaard werden, democratische vrijheden die sinds de 
negentiende eeuw tot stand kwamen en de bewegingsvrij-
heid die in de loop van de twintigste eeuw tot een onge-
kende hoogte steeg.

Redelijkheid
Deze term heeft een dubbele betekenis. Hij verwijst ener-
zijds naar het spreken, het gebruik van woorden en andere 
taalvormen die ons in staat stellen om boodschappen uit te 
wisselen. Hij verwijst anderzijds naar het gebruik van ons 
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verstand, het nadenken en andere vormen van rationali-
teit die we voor het vinden van de waarheid aanwenden. 
Deze twee kanten komen bij elkaar in de cultuur van het 
gesprek, de dialoog of het debat waarbij we zodanig met el-
kaar spreken dat er een min of meer gedeelde waarheid kan 
ontstaan. Die kunst werd al in de eerste fasen van de Euro-
pese geschiedenis tot ontwikkeling gebracht en wordt nog 
altijd door een groot deel van de bevolking gewaardeerd.

Gelijkwaardigheid
Na een aanloop in de vroegmoderne tijd nam dit beginsel 
in de loop van de achttiende eeuw steeds nadrukkelijker 
vorm aan om vervolgens grote delen van het sociale leven 
in Europa te beïnvloeden. Bijgevolg werden eerst de gelijke 
rechten van mensen en burgers, vervolgens die van de soci-
ale klassen, dan de gelijkwaardigheid van man en vrouw en 
ten slotte die van allerlei minderheden publiekelijk erkend. 
Daarbij gaat het om veel méér dan gelijkheid voor de wet 
– ook al blijft dat een belangrijke basis vormen. Het gaat 
evengoed om respect in de alledaagse omgang, een erken-
ning van het feit dat burgers ondanks alle evidente verschil-
len in rijkdom, afkomst of geloof elkaar als gelijkwaardige 
deelnemers aan de samenleving moeten eerbiedigen. 

 
Zelfstandigheid

Ook dit beginsel heeft een dubbele betekenis. Het verwijst 
ten dele naar geestelijke autonomie, het gegeven dat wij als 
persoon kunnen denken of handelen en dat we daar ook 
verantwoordelijk voor zijn. Dit thema is lang geleden door 
Griekse, joodse en christelijke auteurs doordacht en werd 
vanaf de Verlichting nog radicaler uitgewerkt. Maar het 
verwijst ook naar ondernemerschap, opgevat als een ma-
nier om in het eigen bestaan te kunnen voorzien en niet 
afhankelijk te zijn van de gunsten die een feodale heer, een 
staat, een werkgever of een andere machthebber verschaft. 
Hoewel die tweede betekenis van recentere datum is, mag 
de rol ervan in de Europese geschiedenis niet onderschat 
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worden. Een interessante ontwikkeling is dat de relatie 
tussen deze twee aspecten sinds enkele decennia steeds 
duidelijker naar voren komt: de belangstelling voor het on-
dernemerschap is groeiende juist omdat zelfstandigheid 
in economische zin en autonomie in geestelijke zin daarin 
gecombineerd worden.

Betrokkenheid
Ook dit beginsel gaat ver in de Europese geschiedenis te-
rug, zij het dat we inmiddels vele woorden hebben om te 
zeggen waar het om gaat. In de christelijke traditie heeft 
men daar altijd de term naastenliefde voor gebruikt. In 
de loop van de negentiende eeuw ging men spreken over 
broederschap, een waarde die vele ongelovigen zou aan-
spreken. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het woord 
solidariteit in zwang en vandaag spreken wij graag van em-
pathie, compassie of betrokkenheid. Maar dat doet weinig 
af aan de morele zwaartekracht die deze termen doortrekt 
en die in de sociale reflexen van de Europese bevolking nog 
altijd aan het werk is.

Menselijke waardigheid
Dit is misschien het meest recente beginsel dat in Europa 
is omarmd. Het komt ten dele voort uit de verschrikkelijke 
ervaring van twee wereldoorlogen en de wil om een her-
haling daarvan te verhinderen. Dat neemt niet weg dat dit 
beginsel mede wordt gevoed door de sacrale waarden die 
in het jodendom en het christendom vertolkt zijn, de soci-
ale waarden die in politieke richtingen als het liberalisme 
en het socialisme worden verwoord en de vitale waarden 
waar vele humanisten zich voor inzetten. In feite doet 
menselijke waardigheid dienst als een van de voornaamste 
toetsstenen bij het beoordelen van beleid en politiek. Dat 
zou ons bij alle verdeeldheid die de Europese politiek ver-
toont steeds voor ogen moeten staan.

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   86 02-05-14   09:21

Ronald Tinnevelt (red.), ‘Europa – op zoek naar een nieuw elan’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2014 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 102.1)



87

Zie hier een handvol beginselen die in de loop van de Euro-
pese geschiedenis geleidelijk vorm kregen en die tot in het 
heden een cruciale rol spelen. Over de precieze betekenis 
ervan, de manier waarop men ze moet toepassen, de ge-
volgen die een en ander heeft of de prioriteiten die zich in 
de praktijk aandienen – over dat alles zullen wij in Europa 
blijven steggelen. Maar we ontwaren wel een bepaalde ho-
rizon waarbinnen dergelijke debatten zich afspelen en we 
beseffen ook dat de vele verschillen op ons continent al-
leen binnen deze morele horizon te overbruggen zijn. Ik 
wil dan ook afsluiten met de hartstochtelijke wens dat de 
verbeelding van Europa niet alleen over zaken als markt en 
macht zal gaan, maar ook over morele beginselen.

Deze tekst vormt een licht aangepaste versie van de Raad 
voor het openbaar bestuur-lezing die Gabriël van den 
Brink op 25 september 2012 heeft gehouden. Met dank  
aan de Raad voor het openbaar bestuur voor herpublicatie 
van de tekst.
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1 Zie Mondiger of moeilijker: een studie naar de politieke habi-

tus van hedendaagse burgers. Den Haag: wrr  2002.
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