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pe t er ri e tb ergen

Europa: een heden met een verleden – een heden 
met een toekomst?

Als historicus die de vraag gesteld werd of Europa een 
nieuw elan nodig heeft, heb ik mij ten eerste afgevraagd of 
er eerder een Europees elan geweest is, en zo ja, wanneer 
dan, met welke inhoud, en vooral: door wie is gedragen? Of 
de invulling die zulk een elan in vroeger tijden heeft gekre-
gen, in het huidige tijdsgewricht nog betekenis heeft, is een 
tweede, geheel andere vraag, die ik overigens eveneens zal 
proberen te beantwoorden.1

visie s op ‘europa’ tot in de acht tiende 
eeu w

De zoektocht naar visies op Europa in de eeuwen vooraf-
gaand aan de onze lijkt een gemakkelijke opgave. Immers, 
het verleden is voorbij: wij hebben daarover, zoals de Ita-
liaanse filosoof en cultuurcriticus Benedetto Croce zo’n 
honderd jaar geleden stelde, een zekerdere kennis dan over 
het veranderlijke heden en de geheel onzekere toekomst. 
Toch is de duiding van het verleden van Europa – en daar-
mee van oude(re) visies op Europa – allerminst eenvoudig.

Het begint natuurlijk met de vraag wat ‘Europa’ is. 
Een ruimte, allereerst. Maar hoe be- en omschrijven wij 
die ruimte? Wie beseft dat geografen het middelpunt van 
Europa bepaald hebben ten noordoosten van Vilnius, de 
hoofdstad van Litouwen – zo’n 1700 kilometer van Neder-
land, zodat de oostgrens van Europa ligt bij Kazan, in Tar-
tarstan? Wie beseft dat het geografisch zuidelijkste punt 
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van Europa eigenlijk gevormd wordt door de Kaapverdi-
sche eilanden die voor de kust van het Afrikaanse Senegal 
liggen? En nemen zij die over Europa denken, Svalbard 
mee als noordelijkste streek en de Azoren als westelijkste? 
Of ligt het westen van Europa zelfs in de Antillen, die we 
toch zien als integraal bestanddeel van het Koninkrijk der, 
let wel: Nederlanden? Men noemt ze ook wel de Caribi-
sche Nederlanden.

Kortom, als wij nadenken over de Europese ruimte nu, 
als wij een mental map creëren, waarin onze percepties van 
natuur en cultuur als vanzelfsprekend in elkaar overgaan 
en ons ‘wereldbeeld’ vormen, dan zullen de meesten van 
ons de parameters ervan toch niet makkelijk omschrijven. 
Zeer veel Nederlandse universitaire eerstejaarsstudenten 
kunnen het in elk geval niet, al is het maar omdat zij op 
de lagere of middelbare school de namen en geografische 
locatie van deze contreien niet eens geleerd hebben.

Voor al deze aardrijkskundige uitersten van de huidige 
‘ruimte Europa’ geldt bovendien dat ze vijfhonderd jaar 
geleden nog niet bekend waren bij de toenmalige bewo-
ners omdat deze gebieden, althans vanuit Europees per-
spectief, nog niet ‘ontdekt’ waren, en ze op de toenmalige 
kaarten dan ook nog niet getekend waren, geen deel vorm-
den van het Europese wereldbeeld. Dat ze tegenwoordig 
wel op de kaart staan, en zelfs tot Europa gerekend wor-
den, is het gevolg van tal van processen van economische, 
machtspolitieke en culturele aard, die zich vanaf de late 
vijftiende eeuw hebben afgespeeld. 

Maar als de ruimte die wij Europa (zijn gaan) noemen 
al zozeer aan veranderingen in de tijd onderworpen is, hoe 
moeten wij dan, in het hier en nu, realistisch oordelen over 
de (met de tijd veranderende) gedachten omtrent de vele 
cultuurelementen die mensen in het – zelfs nog recente – 
verleden hebben omschreven als typerend voor, ja zelfs 
uniek behorend tot, die Europese ruimte? Wat was en is 
er typisch of zelfs uniek ‘Europees’ aan bijvoorbeeld het 
Romeinse recht, het christendom of de imperiale structu-
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ren die volgens sommigen geschapen zijn door Karel de 
Grote?

Velen vinden dat voor grote delen van Europa het Ro-
meinse recht vanouds een integraal ordenend principe is 
geweest. Misschien is het dat zelfs nog steeds, ondanks alle 
veranderingen die zijn opgetreden door de noodzakelijke 
introductie van het internationaal en het volkenrecht en, 
het meest recent, het Europese recht. Met dat al wordt ons 
perspectief op de rol van het Romeinse recht in verleden 
en heden mede bepaald doordat velen tezelfdertijd menen 
dat het proces van culturele romanisering van de Euro-
pese ruimte rond het begin van onze jaartelling ook het 
begin markeert van een ‘Europese beschaving’. 

Maar laten wij, voor een helder begrip van onze cul-
tuur in verleden en heden, vaststellen dat voor de antieke 
Romeinen ‘Europa’ geen betekenisvolle categorie was, 
geen identiteitselement. Ook al lag dan de hoofdstad van 
het rijk in het geografische deel van hun wereld dat ze, 
heel af en toe, Europa noemden. Bovendien, wat weten 
hedendaagse en vooral toekomstige Europeanen van hun 
Romeinse antecedenten? In Nederland althans leggen de 
kerndoelen voor het vak geschiedenis in het middelbaar 
onderwijs de nadruk vrijwel geheel op de ‘eigentijdse’ ge-
schiedenis – een hodiecentrische benadering die de voor 
elke mens en samenleving uiterst belangrijke kwaliteit van 
het herinneren op gevaarlijke wijze inperkt. Bezien we  
ten slotte de feitelijke receptie van het Romeinse recht: in 
het Verenigd Koninkrijk en in de Scandinavische landen 
geldt dat recht nauwelijks of niet. Een voor heel Europa 
eenheidscheppend rechtssysteem is het dus niet gewor-
den.

Velen menen dat het christendom, hoe men er verder 
ethisch of historisch over oordeelt, vanouds een funda-
ment is geweest van diezelfde Europese beschaving. Velen 
zeggen zelfs dat het christendom aan die beschaving nog 
steeds structuur moet blijven geven. Doch het vroegste 
christendom is, hoe men het ook wendt of keert, de syn-
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cretische vorm van talrijke Aziatische en, zo men wil, 
Afrikaanse elementen. De christelijke voormannen die in  
de eerste en tweede eeuw van onze jaartelling in de geo- 
grafische ruimte Europa woonden, hebben tijdens de grote 
concilies aan die vorm veel minder bijgedragen dan hun ge- 
loofsgenoten uit het Romeinse Nabije Oosten en de Romein- 
se provincie Afrika.

Wat de rol en betekenis van dat christendom in onze tijd 
aangaat: ondanks vurige pleidooien ter zake zijn expliciete 
verwijzingen ernaar niet opgenomen in de constituerende 
Europese documenten. Misschien zou dat ook niet terecht 
geweest zijn. Immers, voor veel (autochtone) jongeren is 
het christendom, als zij er al over nadenken, even ver weg 
en onduidelijk als het boeddhisme of het gedachtegoed van 
Confucius. Significanter nog en daarmee zeker verband 
houdend: de meest recente tellingen wijzen uit dat 40% 
van de Fransen zegt niet in God te geloven. Dat geldt voor 
35% van de Britten, voor 30% van de Nederlanders en de 
Noren, enzovoort. In de Europese Unie als geheel gelooft 
meer dan 40% van de bevolking niet in God. In hoeverre 
de – in de breedste zin des woords culturele – erfenis die 
dat christendom ongetwijfeld aan Europa heeft nagelaten, 
hun denken en doen nu nog kleurt, is moeilijk vast te stel-
len. Intussen zijn er wel 45 miljoen nieuwe Europeanen, 
dat wil zeggen bijna 10% van de bevolking van de huidige 
Europese Unie, islamitisch. Turkije, vooralsnog geen lid 
van die Unie, heb ik daarbij niet meegerekend.2

Er zijn echter mensen die optimistisch menen dat een 
van de christelijke kernwaarden, te weten naastenliefde 
(solidariteit), juist in die landen gehandhaafd is gebleven 
waar het institutionele christendom goeddeels verdwenen 
is – vooral in Noordwest-Europa. Deze mensen dragen 
de gedachte uit dat juist op die waarden alsnog een solide 
toekomstig Europa gebouwd kan worden. Zij vragen zich 
echter kennelijk niet af of die waarden bestand zijn tegen, 
en overeind blijven onder, de economische crisis die de 
eerste decennia van de eenentwintigste eeuw kenmerkt en 
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die om te beginnen al solidariteitsproblemen schept bin-
nen de eigen, nationale grenzen.

Velen hebben zich, in hun behoefte argumenten te vin-
den die onderbouwen dat juist in een ver verleden al de 
wortels liggen waaruit later Europa gegroeid is, hoopvol 
gericht op de tijd van Karel de Grote. Juist hij werd door 
de architecten van het naoorlogse Europa van de jaren 
vijftig als ‘vader van Europa’ gepresenteerd. Mannen als 
Schuman en Monnet maakten zich eveneens schuldig 
aan anachronisme – aan, zo men wil, wensdromerij. Ka-
rel heeft immers geen Europa-omvattend rijk gewild. Hij 
was een veroveringszuchtige Germaan die zich om andere 
zaken dan macht niet bekommerde en die ten slotte zijn 
erfenis volgens de Germaanse traditie verdeelde onder 
zijn zoons. Als Karel al iets bewerkstelligd heeft, is het dat 
hij de grondslagen gelegd heeft voor de staatkundige ver-
deeldheid die Europa tot op heden kenmerkt.

Wel is duidelijk dat in Karels tijd, de achtste en negen-
de eeuw, drie ontwikkelingen optraden die de toekomst 
kleurden – van de wereld rond de Middellandse Zee en van 
de ruimte Europa. Let wel: wij zien die ontwikkelingen 
vanuit het hier en nu – wij zien ze dus mede vanuit onze 
eigen(-tijdse) behoefte óm ze te zien en óm er onze dui-
ding aan te geven. Wij stellen vast dat in Karels tijd en in de 
twee eeuwen erna het christendom goeddeels verdween uit 
Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Wij constateren ook 
dat Karel de (katholieke) kerk en haar leer en instituties in 
Europa heeft benut om zijn koninklijke macht te handha-
ven en uit te breiden. Hij heeft zelfs de paus gedwongen 
hem tot keizer te kronen – maar zoals gezegd heeft die po-
litiek geen Europees imperium opgeleverd; integendeel, in 
dat proces is de kerk van Rome juist als instituut machtiger 
geworden dan Karel en zijn nakomelingen voor wenselijk 
zullen hebben gehouden. 

Deze twee ontwikkelingen convergeerden ten slotte 
in een derde: vanaf de tiende eeuw viel de ruimte Europa 
exact samen met het christendom. Dat zag zich vervolgens 
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geconfronteerd met de islam in de aanpalende ruimtes 
van het Iberisch schiereiland, Noord-Afrika en het Nabije 
Oosten. Die situatie ervoeren de religieuze en politieke 
leiders van de christelijke wereld als een fundamentele 
dreiging. Weliswaar was de dreiging deels reëel, deels ech-
ter werd zij ook vanuit een ideologische behoefte door die-
zelfde leiders geschapen. Zij ontketenden de kruistochten. 
Zo droeg, zoals zo vaak in complexe samenlevingen, een 
externe dreiging bij aan het ontstaan van een groepsge-
voel, een identiteitsbesef. Maar in de ruimte Europa was 
die identiteit allerminst een Europese. Mensen voelden 
zich alleen deel van ‘de christenheid’, de wereld waarin 
het christendom de enige religie was, en de belangrijkste 
motor van cultuur. Echter, precies tijdens de kruistochten 
die aan die christelijke identiteit gestalte gaven, werden 
tegelijkertijd voor het eerst allerlei ‘Europese’ verschillen 
zichtbaar en verwoord. Fransen werden van toen af aan 
geduid als arrogant, Duitsers als vraatzuchtig, Italianen 
als onbetrouwbaar.

Een historicus moet echter altijd de eigen redeneringen 
falsifiëren. Als ik zeg dat wij bij de Romeinen, de vroege 
christenen en Karel de Grote geen gearticuleerde Europa-
gedachten vinden, verhul ik dat in later eeuwen mensen 
die in Europa woonden om hen moverende redenen aan 
dat voorgeslacht proto-Europese gedachtes hebben toege-
schreven. Zij schiepen een traditie, creëerden een erfenis. 
Er ontstond een herinnering aan vroegere eenheid en glo-
rie. En al was die herinnering deels onjuist, mensen had-
den haar nodig om structuur te geven aan het toenmalige 
heden. 

Elke herinnering is echter een selectie en een construc-
tie, en bestaat precies bij de gratie van bewust vergeten. 
Dat moet men zich telkens weer realiseren als men, zoals 
overigens onvermijdelijk is, de eigen werkelijkheid (mede) 
door herinneringen laat normeren – of het verleden re-
construeert om de eigen machtspositie te legitimeren. 
Dat deed bijvoorbeeld paus Bonifatius viii  die in 1301 als 
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spiritueel leider de monarchie claimde over alle staten van 
de christenheid. De koning van Frankrijk sloeg in 1306 te-
rug bij monde van de publicist Pierre Dubois en eiste de 
keizerstitel en de suprematie over alle andere vorsten in 
Europa.

Het proces van verledenverbeelding in dienst van ei-
gentijdse eenheidsidealen zette Europa-breed pas echt in 
gedurende de vijftiende en zestiende eeuw. Niet eerder 
was een daartoe noodzakelijke technische voorwaarde ge-
realiseerd. Nu pas maakte de introductie van de boekdruk-
kunst ruimere verspreiding van teksten mogelijk, waar-
door het culturele debat een veel breder forum kreeg en 
meer mensen dan ooit deel gingen uitmaken van de herin-
neringsgemeenschap, de imagined community die Europa 
allengs werd. 

Er is echter ook een cultureel-maatschappelijke voor-
waarde die het ontstaan, juist toen, van een grootschalige 
verbeelding van een ‘Europees verleden’ verklaart. Immers, 
in die eeuwen werd definitief duidelijk hoe tragisch ver-
deeld de Europese ruimte was. Tal van kleinere en grotere 
onafhankelijke, elkaar veelal bestrijdende staten waren de 
basiseenheden geworden van politiek, economie, en min-
stens deels ook van cultuur. Tezelfdertijd begon de kerk 
van Rome haar positie als suprastatelijk en supranationaal 
instituut langzaam aan te verliezen, en daarmee ook haar 
unificerende culturele rol.

Dat het gebrek aan eenheid in Europa desastreuze ge-
volgen had, was in de vijftiende en zestiende eeuw ieder-
een duidelijk: de interstatelijke oorlogen werden bloediger 
dan ooit, mede door de nieuwe militaire technologie, en 
de scheuring in de ene kerk leidde een eeuw lang tevens 
tot religieus gemotiveerd of geduid intrastatelijk bloedver-
gieten. 

Geen wonder dat mensen de behoefte voelden beel-
den te scheppen van een Europa dat vrij was van de fac-
toren die de eigentijdse werkelijkheid zo pijnlijk maakten. 
Velen verwezen naar een ‘gouden tijd’, naar een ideaal, 
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maar overigens goeddeels mythisch Europa dat niet ver-
deeld en ontwricht was: de wereld van het antieke Rome 
of de wereld van de universele kerk met de paus als leider. 
Toch waren de meesten die vanaf de zestiende eeuw over 
de toekomst van Europa schreven vooral pragmatische 
denkers. Hun Europa-beelden die als gedachteconstruc-
ties ontstonden, koppelden zij vooral aan de dromen die 
zij het liefst gerealiseerd zagen. De belangrijkste waren 
natuurlijk dromen van vrede en tolerantie tussen de el-
kaar bestrijdende christelijke denominaties. Diegenen die 
zulke gedachteconstructies ontwierpen, dachten ook na 
over afspraken die oorlogen tussen staten zouden kunnen 
voorkomen. Zij bedachten zelfs instituties die de intersta-
telijke communicatie ten behoeve van die afspraken zou-
den vergemakkelijken. 

Een van hen was de Engelsman William Penn, vooral 
bekend als de stichter van de quakerbeweging. In 1693 pu-
bliceerde hij een belangwekkend essay over, let wel: ‘the 
future peace of Europe’. Hij stelde voor dat de staatsover-
heden afgevaardigden zouden sturen naar een Europese 
raad waarin men de vele onderlinge problemen zou be-
spreken. Ook het Ottomaanse Rijk, met als kern het hui-
dige Turkije, moest lid zijn, al was het islamitisch. Overi-
gens besefte Penn dat in die raad de Duitse statenbond, het 
‘Heilige Roomse Rijk’, de machtigste stem zou hebben. 
Interessant is dat Penn nauwelijks een beroep deed op een 
legitimerend gezamenlijk verleden.

 
Laat ik de teneur van mijn betoog tot nu toe samenvat-
ten. Velen zochten – en zoeken – naar een antwoord op de 
vraag wat Europa zou moeten worden en meenden dat zij 
het niet kunnen stellen zonder een antwoord op de vraag 
wat Europa geweest is. Zij hoopten in het verleden mensen 
tegen te komen die over Europa dachten in termen van een 
wereld met één identiteit – een cultuur dus – die zij in het 
heden als de hunne voelen. Zij zochten in ‘de geschiedenis’ 
naar cultuurelementen die, zoals gezegd, kunnen worden 
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gepresenteerd als kenmerkend voor een als werkelijk Eu-
ropees te omschrijven beschaving of samenleving.

Waarom hadden en hebben zij eigenlijk die behoefte? 
Veel mensen verlangen om een veelheid van redenen – die 
niet altijd voor iedereen dezelfde zijn – naar een samen-
bindend Europees gevoel. Meestal zijn zij bang dat in een 
steeds complexere wereld andere identiteitsgevoelens 
– lokaal, en nationaal – niet meer in staat zijn het hoofd 
te bieden aan de complexe problemen waarmee de bewo-
ners van Europa zich geconfronteerd zien: sociaal, econo-
misch, enzovoort. En dus doen mensen een beroep op ‘de 
geschiedenis’, op het verhaal van het verleden, om hun  
eigen Europa-gevoel en Europa-behoefte te legitimeren, 
er als het ware het keurmerk van een onontkoombare ont-
wikkeling aan te geven.

De geschiedwetenschap kan hen echter daarbij niet hel-
pen: zij onthult immers het verleden niet als een objectie- 
ve realiteit, maar biedt slechts een consensuele maar daar- 
door overigens niet minder wezenlijke reconstructie. Zeker,  
wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij weliswaar door 
studie van de Romeinse, de vroegchristelijke en de Karo-
lingische wereld ons heden beter begrijpen en daarmee 
dus de context van onze keuzes voor onze toekomst. 
Desniettemin zullen wij in ons verleden zelfs bij de toch 
vooral pragmatische Penn geen Europa-gedachten vinden 
die een oplossing bieden voor de problemen waarvoor die 
keuzes ons nu stellen. 

europa-visie s in de negen tiende eeu w

Penns prachtige plannen bleven echter alleen op papier 
bestaan. Intussen volgde, na een relatief rustig begin van 
de achttiende eeuw, vanaf de jaren 1740 opnieuw crisis op 
crisis. In deze situatie werd rond 1800 de eerste visie op 
Europa geboren die ook metterdaad gerealiseerd werd: 
Napoleons eenheidsexperiment. De dictator legde de 
grondslag voor tal van unificerende maatregelen – waar-
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van een reeks in de decennia vanaf 1950 ook metterdaad 
is ingevoerd. Toch faalde zijn grote plan. De afgedwongen 
eenheid riep in brede kring heftige reacties op – vooral bij 
de leiders en elites van de door hem in zijn imperium opge-
nomen, eertijds onafhankelijke staten. Die reacties leidden 
er na Waterloo toe dat vanaf 1815 de Europese ruimte meer 
dan ooit een verdeelde wereld werd. Een wereld van oor-
logvoerende staten die zich nu als natiestaten definieerden 
om daarmee een sterkere cohesie te suggereren en bewerk-
stelligen, en die zich in zichzelf keerden en zich wars toon-
den van alle eenheidsretoriek, van elk Europa-gevoel.

Zelfs de erfenis van de antieke oudheid, zo lang gekoes-
terd als basis van alles wat de culturele elite in heel Europa 
mooi en nastrevenswaardig vond, werd ‘genationaliseerd’. 
In het Duitse cultuurgebied verkondigden wetenschappers 
en politici dat juist hun taal de perfecte vorm was waarin 
het antieke Griekse en Romeinse gedachtegoed voor de 
moderne samenleving beschikbaar kon worden gesteld. 
Maar de Fransen betoogden precies hetzelfde en zo ook 
de Engelsen – om van de Italianen nog maar te zwijgen.

In de vroege negentiende eeuw beseften sommigen 
intussen wel dat een verdeeld Europa in elk geval geen 
weerstand kon bieden aan de economische en politieke 
bedreiging die de jonge Verenigde Staten van Amerika 
vormden. Een van hen was Conrad von Schmidt-Phisel-
dek. Deze Deense denker drong in 1821 aan op stichting 
van de ‘Verenigde Staten van Europa’. Hij pleitte voor een 
gemeenschappelijk gerechtshof, en een gezamenlijke eco-
nomische politiek – om interne rust en externe macht te 
garanderen. Het wassend tij van nationalisme en popu-
lisme, dat haaks op zijn streven stond, kon Schmidt-Phi-
seldek echter niet keren. 

Al diegenen die vanaf de vijftiende eeuw hun visie op 
Europa verwoordden – soms in nostalgische terugblikken 
maar meestal in hoopvolle vergezichten – gaven natuurlijk 
duidelijke redenen aan waarom zij streefden naar Europe-
se eenheid: vanouds de noodzaak van vrede en tolerantie, 
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vanaf de late achttiende eeuw tevens de noodzaak van wel-
vaart en in de loop van de negentiende eeuw allengs ook de 
noodzaak van sociale rechtvaardigheid.

Het is echter opvallend dat vanaf de vroege negentien-
de eeuw deze toekomstverwachtingen meer dan tevoren 
beargumenteerd werden vanuit het verleden. Het heeft er 
alles van dat schrijvers, juist in het licht van de zo evidente 
verdeeldheid, hun publiek probeerden te overtuigen door 
te benadrukken hoeveel de staten, de samenlevingen, de 
naties van Europa eigenlijk reeds zo lang gemeen hadden, 
waardoor volgens hen de gewenste eenheid een logische 
volgende stap zou zijn in een als het ware onontkoombare 
historische ontwikkeling. 

Natuurlijk wezen deze auteurs op de erfenis van de an-
tieke wereld, waarvan de overigens voortdurend verande-
rende interpretaties overal in Europa mede vorm gaven 
aan een telkens nieuwe, eigentijdse cultuur. Natuurlijk we-
zen zij er ook op dat het christendom Europeanen inder-
daad vertrouwd had gemaakt met, ja zelfs had doordron-
gen van de noodzaak van naastenliefde. En zij wezen erop 
dat in Europa een bijzondere wetenschappelijke cultuur 
was ontstaan die tot grote vooruitgang geleid had – tech-
nisch, industrieel, maar ook in nog breder culturele zin. 
Bovendien meenden zij dat vooral die christelijke ethiek 
en die wetenschappelijke cultuur de Europese wereld 
uniek maakten te midden van de andere beschavingen. 

Historici stellen vast dat deze redeneringen niet on-
waar zijn, dat in Europa inderdaad bepaalde vormen van 
‘hoge’ cultuur bestonden, een bepaald kosmopolitisme zo 
men wil, dat deze complexiteit liet zien en zeker tekenen 
van supra- of transnationale eenheid vertoonde, althans 
voor die Europeanen die zich van deze erfenis bewust 
waren. Echter, één punt dient toch met klem benadrukt te 
worden. Allen die sedert de vijftiende eeuw dergelijke vi-
sies verwoordden, waren intellectuelen. Zij maakten deel 
uit van de maatschappelijke en deels ook politiek-econo-
mische bovenlaag. En bovendien: deze visionaire auteurs 
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schreven ook voor intellectuelen. Zij preekten, goeddeels, 
voor eigen parochie. In de vijftiende en zestiende eeuw 
schreven zij voor hun mede-humanisten. In de zeventien-
de eeuw schreven zij voor diegenen die de zogenaamde 
‘Republiek der Letteren’ vormden. In de achttiende eeuw 
schreven zij voor de heren uit de elite die de ‘Grand Tour’ 
maakten en metterdaad de ruimte Europa leerden kennen. 
En in de negentiende eeuw schreven zij voor allen die zich 
kosmopoliet noemden.

Een groter publiek konden deze auteurs ook niet berei-
ken. Wij weten immers dat tot het einde van de negentien-
de eeuw de meeste mensen in Europa feitelijk analfabeet 
waren: in Engeland bijvoorbeeld kon rond 1830 nog meer 
dan 30% van de volwassen mannen en meer dan 45% van 
de vrouwen hun eigen naam niet schrijven en ook niet of 
nauwelijks lezen. Een generatie later, rond 1870, zag de si-
tuatie er wat beter uit: circa 80% van de mannen beschikte 
over basale lees- en schrijfvaardigheden, en iets meer dan 
70% van de vrouwen. Echter, in datzelfde decennium had 
in Frankrijk bijna de helft van de volwassen bevolking die 
vaardigheden nog niet, en in Italië beliep het aantal vol-
wassen analfabeten zelfs 77%.3 

Onvermijdelijk was het leven van al diegenen die niet 
lazen en niet reisden volstrekt lokaal. Als zij al een andere 
identiteitsdimensie ervoeren, was dat de met zoveel kracht 
vooral in het basisonderwijs geïndoctrineerde nationale 
dimensie. En daarbinnen was voor Europese gedachten 
geen enkele ruimte. Integendeel: juist in de negentiende 
eeuw waren er meer spanningen tussen de Europese sta-
ten dan ooit tevoren, zoals rond 1800 reeds, enigszins 
wanhopig voorspeld was door een van de interessantste 
Europa-visionairen, de Duitse dichter ‘Novalis’ (Friedrich 
von Hardenberg), in zijn profetische maar ook bezweren-
de essay Die Christenheit oder Europa. 

De vraag is bovendien in hoeverre deze visionairen bui-
ten hun studeerkamers, buiten hun teksten, Europa met-
terdaad beleefden. Brachten zij hun idealen in praktijk en 
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gingen zij bewust om met de vele verschillen die het dage-
lijks leven in de Europese ruimte sinds onheuglijke tijden 
bepaalden – verschillen die men alleen zag als men reisde 
en zich openstelde voor dat dagelijkse leven? Als ik deze 
vraag stel aan de schrijvers van deze teksten doe ik dat, a 
fortiori, ook aan hun lezers bij wie immers het verwoorde 
Europa-bewustzijn wellicht tot daden zou hebben kunnen 
leiden. 

Het antwoord dat een cultuurhistoricus op deze vraag 
moet geven, is teleurstellend. De meeste intellectuelen die 
reisden – en lang niet allen deden dat: Novalis kwam na 
zijn studie niet verder dan zijn bergdorp in Saksen – bleven 
binnen hun eigen culturele comfort zone, om een modern 
concept te gebruiken. Zij ontmoetten vooral gelijkgestem-
den, veelal in de hoofdsteden van Europa. Zij zagen noch 
de boeren op het platteland, noch de groeiende arbeiders-
populatie in de industriecentra. Als zij die groepen in hun 
brieven en reisdagboeken al noemen, is dat dikwijls met ver- 
hulde of zelfs onverhulde neerbuigendheid of minachting. 

Al evenmin spraken deze reizende en schrijvende intel-
lectuelen met, of hadden zij effectieve invloed op, de veelal 
nationaal of zelfs nationalistisch denkende politici die het 
beleid bepaalden, waardoor vanaf de jaren 1860 steeds 
meer Europese staten steeds vaker met elkaar in oorlog 
raakten. Ook hun lezers die, gemakkelijk in de eigen leun-
stoel, hun hooggestemde gedachten lazen, hebben er in 
de negentiende eeuw geen blijk van gegeven dat zij bereid 
waren politici te kiezen die ten behoeve van Europese een-
heid een begin wilden maken met de ontmanteling van de 
natiestaten. 

de re alisering van (nieu we) ide alen –  
in nationale k ader s

De negentiende eeuw is op tal van fronten een cruciaal mo-
ment in het kader van mijn betoog. Het is de ontstaanspe-
riode van de (representatieve) democratie, waarin sedert-
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dien de vanouds complexe relatie tussen overheid en volk 
werkbaar wordt gemaakt. In het laatste decennium van de 
achttiende eeuw voor het eerst voorzichtig gepraktiseerd 
in enkele Europese staten, duurde het echter honderd jaar 
eer in heel Europa alle volwassen mannen, en nog langer 
voordat ook vrouwen erin participeerden. Dat intussen tot 
in de vroege twintigste eeuw overal in Europa kiesrecht op 
allerlei wijzen beperkt geweest is, geeft aan dat politieke 
elites – die natuurlijk tevens de eigen sociaal-economische 
positie wilden en willen beschermen – zich afvroegen of 
het kiesrecht inderdaad ‘algemeen’ moest zijn. Velen stel-
den immers binnenskamers vast dat het de ‘massa van de 
kiezers’ goeddeels aan Bildung ontbrak, aan de ‘algemene 
ontwikkeling’ die sedert de vroege negentiende eeuw voor 
verantwoorde politiek-maatschappelijke keuzes noodza-
kelijk werd geacht. Diezelfde vraag wordt de laatste jaren 
steeds vaker opnieuw gesteld en bovendien, eveneens op-
nieuw, gerelateerd aan een andere relevante ontwikkeling.

Pas vanaf de vroege negentiende eeuw verwierven de  
massamedia voor het eerst hun sedertdien groeiende macht 
in en over de Europese samenleving. Een almaar invloed-
rijkere, niet alleen door politieke maar vooral ook door 
kapitalistisch-financiële overwegingen gestuurde, massa-
communicatie verknoopte zich met de politiek. Zo ont-
stond in de loop van de twintigste eeuw in heel Europa 
wat wij sedert de laatste decennia een ‘publieksdemocra-
tie’ zijn gaan noemen, hoewel dat een wat vreemde term is. 
Enerzijds hoopten en hopen velen dat hun idealen via de-
mocratische weg zullen worden gerealiseerd. Anderzijds is  
volstrekt duidelijk dat met de massacommunicatieve toe-
gang tot de kiezers allerlei vormen van populisme via dat- 
zelfde democratisch-electorale stelsel de politieke besluit-
vormingsprocessen gaan bepalen. Dat ervaren velen als 
ongewenst. Zij vergeten dat democratie een middel is dat, 
naar haar aard en culturele context, vele doelen kan dienen. 

Een van de – vanuit hedendaags perspectief wellicht be-
langrijkste – doelen die, vanaf de negentiende eeuw, door 

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   132 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)



133

zich nu ook formeel-politiek organiserende mensen wer-
den nagestreefd, was geseculariseerde, intussen collectief 
gepraktiseerde maatschappelijke solidariteit. Het is een fe-
nomeen dat, qua omvang en diepgang, uniek is voor (grote 
delen van) Europa. Die maatschappelijke solidariteit is 
echter niet vanzelf een collectieve verantwoordelijkheid 
geworden. Het proces is begonnen binnen de verschillen-
de staten en wordt overigens zeker niet intrinsiek bepaald 
door de vraag of die staten ook natiestaten waren en of 
overheidsbeleid er democratisch tot stand kwam. 

Terugkijkend zien wij al vanaf de vijfde eeuw in het 
machtspolitieke spel in de samenlevingen van Europa op  
het vlak van de zorg voor de (mede-)mens een wisselwer-
king tussen wereldlijke machten – stadsregeringen eerst,  
staatsoverheden later – en kerkelijke instellingen: kloosters 
eerst, allerlei institutionaliseringen van christelijke lief-
dadigheid later. Omdat in heel Europa christelijke ethiek 
en vormen van politiek onlosmakelijk verbonden waren, 
tevens vanuit het eigenbelang van de politieke elites die 
vooral geen onrust wilden, ontstaat al vanaf de vijftiende 
eeuw overheidszorg op bovenlokaal niveau, voor groepen 
die in problemen raakten. 

Een voorbeeld van deze ontwikkeling vormen de in-
stellingen die, zoals in het zeventiende-eeuwse Frankrijk, 
van staatswege werden ingericht voor oud-soldaten: na-
vrant genoeg degenen die de verwoestende machts- en 
dus oorlogspolitiek van Europa’s staten mogelijk maakten 
maar die men na afloop van hun dienst niet in de kou wilde 
laten staan. In de Duitse landen en elders verrezen in de 
achttiende eeuw weeshuizen. In Engeland, maar ook op 
het vasteland, werden zeker vanaf de vroege negentiende 
eeuw vondelingeninstituten gesticht – temeer toen door 
de sociale ellende die gepaard ging met de Industriële Re-
volutie en de groeiende verstedelijking talloze ongehuwde 
moeders, en soms zelfs ouderparen, in arren moede be-
sloten om kinderen op straat achter te laten. In de latere 
negentiende eeuw ten slotte kwamen er op allengs grotere 
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schaal ziekenhuizen en andere opvangcentra voor hen 
die mede door de teloorgang van traditionele familie- en 
sociale structuren geen fysieke of psychische verzorging 
kregen. 

Natuurlijk werd deze van overheidswege georganiseer- 
de hulp – die zeker ook de ‘beheersbaarheid’ van steeds 
complexere samenlevingen diende – in de meer geürba-
niseerde regio’s veel ruimer aangeboden dan op het agra-
rische platteland waaruit tot in de late negentiende eeuw 
Europa nog grotendeels bestond. Daar bleef, tot in de 
jaren zestig van de twintigste eeuw, veelal het gezin het 
mantelzorgende vangnet voor vrijwel elk gezinslid dat niet 
meer zelfstandig kon functioneren.

Gedurende de negentiende eeuw seculariseerden de 
zorgnoties en -acties in grote delen van Europa. Het ge-
volg was dat de kerken, in campagnes die historici later 
een ‘christelijk beschavingsoffensief’ hebben genoemd, 
hun morele en dus ook politieke greep op de mensen (op-
nieuw) probeerden te vestigen, ja zelfs poogden te verste-
vigen. Dat was de wereldlijke machthebbers niet altijd on-
welkom. Juist omdat zij na de revolutieperiode rond 1800 
in de vroege negentiende eeuw zulke noties als ‘natiestaat’ 
en ‘het volk’ uitvonden om hun politieke macht sterker te 
schragen, hadden zij idealen nodig die dat volk aanspra-
ken en het daardoor rustig zouden houden. Zo ontstond 
opnieuw een verbond tussen ‘altaar’ en ‘troon’. Maar nu 
was de macht van de (staats-)overheid de voornaamste, 
sturende factor. 

Tegen het einde van de negentiende eeuw immers kon 
de politiek zich in veel Europese landen beroepen op de 
volkswil met behulp van het democratisch bestel dat lang-
zaamaan zijn intrede deed. Bestuurlijke elites beseften 
zeer wel dat verreweg de meeste kiezers hun overtuigin-
gen impliciet bleven ontlenen aan hun christelijke cultu-
rele achtergrond, terwijl tegelijkertijd de expliciete greep 
van de kerken, van de christelijke godsdienst op het publie-
ke domein afnam. Daarom hadden politici er belang bij 
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christelijke idealen te transformeren tot geseculariseerde 
solidariteit die voor de hele samenleving gold, al beteken-
de dat natuurlijk ook dat het hele volk er, in steeds hogere 
mate, aan moest gaan meebetalen. 

De negentiende eeuw was ook de eeuw van het socia-
lisme. Hoe men het ook wendt of keert, dat gedachtegoed 
is, althans in Europa, geboren uit christelijk-charitatieve 
idealen. De dragers ervan ontdeden het echter van religi-
euze connotaties, vanuit hun onvrede met de sociale en 
politieke status-quo. Socialisten zagen de verwezenlijking 
van solidariteit in de negentiende-eeuwse (veelal liberale) 
politieke structuren niet (genoeg) gegarandeerd en door 
de kerken bovendien veel te weinig publiekelijk gepropa-
geerd.

Dus eisten en realiseerden nu allerlei socialistisch ge-
inspireerde groepen en organisaties, en later tevens de 
geformaliseerde socialistische politieke partijen, nieuwe 
vormen van zorg en welzijn, juist ook enkele die wij tegen-
woordig als vanzelfsprekend beschouwen: van een werk-
week met een beperkt aantal arbeidsuren en met vrije 
dagen die ‘betaald’ worden tot vakanties en, bijvoorbeeld, 
gezondheidszorg die in feite eveneens goeddeels publieke-
lijk worden gefinancierd.

Zoals te verwachten viel, reageerde de katholieke kerk, 
vanuit (hervonden) ethische principes én machtspolitieke 
overwegingen, al snel met pauselijke sociale encyclieken. 
Maar ook de protestante kerken ondernamen vanuit ver-
gelijkbare motieven soortgelijke acties. 

In die complexe processen begrepen de elites in de Europe-
se staten van de vroege twintigste eeuw dat basale vormen 
van welzijn voor iedereen moesten worden gerealiseerd – 
in de mate natuurlijk waarin reële economische welvaart 
dat mogelijk maakte. De afgelopen honderd jaar is naas-
tenliefde een sociaal-politieke norm geworden. Solidariteit 
is geen persoonlijke liefdadigheid meer, noch een belange-
loze gift aan de ander. Zij is, meer dan ooit, een actie die 
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het eigen en het collectieve belang dient en dus verenigt. 
Alleen zo kan zij als doelstelling aan het overheidsbeleid 
worden opgelegd en verwezenlijkt, of dat nu gebeurt in een 
democratisch systeem of anderszins. 

Zoals ik reeds aangaf, speelden al deze, voor de wel-
vaart en het welzijn van de mensen in Europa wezenlijke 
ontwikkelingen zich vanaf de vroege negentiende eeuw 
af binnen het kader van de natiestaat. Tezelfdertijd echter 
streden die natiestaten steeds heftiger om grondgebied, 
om grondstoffen, buiten alsmede binnen Europa. Ook 
‘sociale’ politiek moet betaald worden, ook opvoeding tot 
‘betere burgers’ kost geld. Mede dientengevolge was de ne-
gentiende eeuw de bloedige opmaat tot wat vervolgens in 
de eerste helft van de twintigste eeuw een van de bloedig-
ste periodes zou worden in de geschiedenis van Europa.

on t wikkelingen in de t win tigste en 
vroege eenen t win tigste eeu w

De herinnering aan de gruwelen van twee wereldoorlo-
gen heeft er zeker toe bijgedragen dat vanaf de late jaren 
veertig minstens een enkele ethisch-humane gedachte ge-
realiseerd werd die al vanaf de vijftiende eeuw in de kring 
van intellectuelen de ronde deed: hun pleidooi voor een 
Europa dat vrij zou zijn van – met een beroep op ‘de na-
tie’ bedreven – massale slachtpartijen en desastreuze ver-
woestingen. Overigens moeten wij wel beseffen dat voor 
een meerderheid van de politici die vanaf de late jaren 
veertig hun staten tot samenwerking in Europese kaders 
bewogen, toch ook welbegrepen nationaal eigenbelang en 
machtspolitiek zwaar wogen. 

Toch vonden allerlei eenheidbrengende maatregelen 
die volgens velen dat basisideaal – nooit meer oorlog op 
Europese bodem – steviger moesten funderen en nog ver-
sterken, slechts ten dele een vertaling in een breed gedra-
gen, dat wil zeggen door de meerderheid van de bewoners 
van Europa onderschreven én metterdaad beleefde poli-
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tiek-culturele praktijk. Bovendien moeten we ons afvra-
gen of wat in enkele decennia van ongekende welvaart ver-
wezenlijkt is – tussen de wederopbouw van de jaren vijftig 
en de late jaren tachtig – ook is opgewassen tegen de jaren 
van economische crisis die wij beleven, en tegen de daaruit 
voortvloeiende sociale onrust.

De ‘grondleggers van Europa’ die na de Tweede Wereld-
oorlog met de inrichting van de Benelux, de egks  en de 
Europese Gemeenschap de verwoestende realiteit van 
doorgeschoten nationale machtspolitiek wilden temmen, 
legden hun visies zelden in gedetailleerde en toch begrijpe-
lijke plannen voor aan het electoraat. Hoe bedenkelijk dat 
ook zijn moge, vreemd is dat misschien niet: een dergelijke 
helderheid bieden de meeste politici hun kiezers zelden. 
Het Europese bouwwerk ontstond in feite eerder ondanks 
dan dankzij kiezers die van alle ins en outs op de hoogte 
waren en zich daarom bereid toonden om een allengs radi-
calere breuk met de hun vertrouwde nationale identiteiten 
te accepteren. Hoe bedenkelijk dat ook zijn moge, vreemd 
is het misschien evenmin: zo bewust stemmen de meeste 
kiezers zelden.

de si tuatie in 201 4

Zeker, na 1945 is een uit economische noodzaak samen-
werkend en mede daardoor sociaal en ook cultureel ver-
anderend Europa gegroeid. Zolang het ‘Europese beleid’ 
welvaart bracht, vroegen de meeste bewoners van Europa 
zich over ‘het Europese gebouw’ weinig af. Het is echter 
de vraag of, zoals men dikwijls hoort in het publieke de-
bat, de vanaf de jaren vijftig begonnen constructie van dat 
Europese gebouw – die nu overigens deels een eigen dy-
namiek heeft en waaraan voor democratische transparan-
tie ongelukkige bureaucratiseringstendensen bovendien 
niet vreemd zijn – allengs gepaard ging met de gelijktijdige 
afbraak van de natiestaat en van de sentimenten, de die-
perliggende cultuur die de natiestaat hebben mogelijk ge-
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maakt. Het antwoord op die vraag is neen, en kan met een 
allegorie worden verhelderd.

Toen paus Julius ii  in 1506 definitief besloot dat er een 
nieuwe Petrusbasiliek moest komen, eiste hij ook een zo-
danig ontwerp dat de nieuwe kerk de oude uit de tijd van 
Constantijn geheel zou omvatten en zelfs overkoepelen. 
De laatste resten van deze Constantijnkerk, die duizend 
jaar lang gefunctioneerd had, werden pas afgebroken een 
eeuw nadat met de bouw van de nieuwe was begonnen. 
Ik stel vast dat in het grote, nieuwe Europese gebouw-in-
aanbouw de oude natiestaten nog niet verdwenen zijn en 
wellicht ook niet kunnen zijn, gezien de complexiteit van 
het bouwproces en de onvermijdelijke acceptatie van het 
gegeven dat de ervoor noodzakelijke mentaliteitsverande-
ring bij de beoogde bewoners slechts zeer geleidelijk ver-
loopt. 

Volgens velen was de invoering van een Europese Munt- 
unie de voltooiing van het Europese bouwwerk, het be-
gin van het einde van de nationale staten. Nu echter legt 
de eurocrisis – al is die veeleer een crisis veroorzaakt door 
een ongebreidelde financieel-kapitalistische economie en  
te weinig beheerste overheidsfinanciën – genadeloos de 
problemen en verschillen bloot die Europa nog steeds 
kenmerken: economisch, financieel, maar ook politiek en 
cultureel. Want al lijkt de crisis vooralsnog overwonnen 
– sommigen voorspellen een onvermijdelijke herhaling –, 
Europa is er desniettemin duidelijker dan ooit door gesple-
ten geraakt: in een nog steeds welvarend noordwesten, en 
een opnieuw arm zuidoosten, maar ook in een generatie 
van oudere, welvarende mensen, en een generatie van jon-
gere, dikwijls armere want in toenemende mate werkloze 
mensen. Dat leidt natuurlijk in veel staten van Europa tot 
anti-Europese gevoelens en parallel daaraan tot sterkere 
nationalistische sentimenten. 

Daarbij komt dat juist nu Duitsland wordt gezien als 
cruciaal in het proces van verdergaande eenwording in 
Europa. Velen die dat proces om verschillende redenen 
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willen stoppen, wijzen daarop met een al dan niet verhuld 
beroep op de anti-Duitse ressentimenten die – nog steeds 
of opnieuw – gevoed worden door verwijzingen naar de 
ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Precies vanuit  
dat besef hebben, dat moge duidelijk zijn, sedert 1945 drie  
generaties Duitse politici een leidinggevende rol in Europa 
vrijwel steevast geweigerd. Dat verhindert echter niet dat 
Duitsland nu wat historici noemen een accidental empire 
wordt. Het land krijgt alleen al door zijn economische over- 
macht een centrale rol. En juist de eurocrisis dwingt de 
Duitse leiders nu om – ook vanuit hun eigen belang – die 
rol dan toch maar te accepteren en in Europa het voortouw 
te nemen: door in de eurozone te blijven of, zoals sommi-
ge economen en politici bepleiten, er juist uit te stappen. 
Intussen zijn echter de grenzen bereikt die de Duitse con-
stitutie stelt aan eventuele Europa-aanpassingen. 

Met dat alles zijn, zoals gezegd, de nationale staten nog 
niet verdwenen. Deels is hun voortbestaan een gevolg van 
periodieke, vooral ook electoraal gemotiveerde retoriek, 
die verhult hoeveel bevoegdheden de afgelopen decennia 
door nationale parlementen willens en wetens al in Eu-
ropese instituties zijn ondergebracht. Deels lijkt het erop 
dat diezelfde staten zich sterker dan ooit manifesteren. Zo 
bleek recent dat diverse nationale overheden al jarenlang 
bezig zijn hun (informele) macht te vergroten, bijvoor-
beeld door gigantische sommen te spenderen aan het elek-
tronisch controleren van alle aspecten van het leven van 
hun eigen en andermans burgers – al is dat dikwijls strijdig 
met nationaal en met Europees recht. 

Ondanks de in de winter van 2013 en het voorjaar van 
2014 bereikte akkoorden over een ‘bankenunie’ die meer 
controle mogelijk maakt door de Europese Centrale Bank, 
en in verband waarmee bovendien een Europees garantie-
fonds is ingesteld, blijft het volgens velen de vraag of die 
afspraken ook echt uitzicht bieden op een definitieve sa-
nering van de bankensector. Een sector die, zoals gezegd, 
voor een groot deel de economische crisis op zijn geweten 
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heeft. Immers, juist met de grotere systeembanken zijn 
dikwijls nationale belangen gemoeid. Intussen neemt ook 
in meer algemene zin het (onderlinge) economisch pro-
tectionisme van de staten in de Europese Unie eerder toe 
dan af.

Van een op het heden en de toekomst gericht gezamen-
lijk energiebeleid, dat de bevolking van Europa onafhan-
kelijk maakt van de chantage van een semi-dictatoriaal 
Rusland en van de onbetrouwbare staten van het Nabije 
Oosten, is geen sprake. De meeste regeringen in Europa 
onderhandelen voor zich alleen. Hoe problematisch de 
situatie is, bewijzen de ontwikkelingen rond de Oekraïne 
die vooralsnog geleid hebben tot de ongetwijfeld blijvende 
annexatie van de Krim door Rusland in maart 2014. Hoe-
wel in de daaraan voorafgaande twee decennia het opere-
ren van Europa en de navo  – ten aanzien van Rusland en 
zijn geopolitieke belangen – bepaald niet altijd strategisch 
geweest is, heeft de Europese Unie in de ‘Oekraïne-crisis’ 
geen beleid weten te formuleren dat de met de mond be-
leden democratische en humanitaire principes paart aan 
een – mede met effectieve, zij het ook voor Europa zelf 
pijnlijke sancties bewerkstelligde – adequate (veiligheids-)
politiek. 

Met betrekking tot grote politiek-humanitaire proble-
men elders – zoals de situatie in Egypte, Syrië, Israël/Pa-
lestina en op zoveel andere plaatsen – komt de Europese 
Unie niet met een visie die ook maar enigszins coherent 
is; laat staan dat Europa een bepalende rol speelt bij de 
besluiten die dienaangaande op wereldniveau genomen 
worden. Al vele jaren proberen de verschillende staten 
elkaar de loef af te steken door zich in dit soort situaties 
op te werpen als preferente of zelfs ultieme bemiddelaar 
– Frankrijk in de francofone delen van Afrika, Groot-Brit-
tannië in zijn voormalige koloniën in Azië, enzovoort. 

Dat alles is des te schadelijker omdat in veel hogere 
mate dan ooit tevoren het leven van alle mensen in Europa 
wordt bepaald door ontwikkelingen in de niet-Europese 
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wereld. Om slechts een voorbeeld te noemen: China koopt 
enorme gebieden in Afrika op om te voldoen aan de voed-
sel- en grondstofbehoefte van een nog steeds groeiende 
bevolking, en om daaraan ook de welvaart te bieden waar 
steeds meer Chinezen om vragen. Europa, dat vanouds 
weinig grondstoffen heeft en waar de bevolking toch ook 
groeit (al is het maar door immigratie), lijkt eenzelfde stra-
tegie niet te kunnen of willen realiseren.

de toekomst van europa?

Europa. Heeft het een toekomst? Net zoals ieder ander 
mag ook een historicus daarover opinies hebben die hij, 
net zoals hopelijk eenieder, mede zal baseren op wat stu-
die van het verleden hem heeft geleerd. Alleen zo kan men 
zichzelf en daarmee zijn heden begrijpen. Desniettemin 
zal die historicus, als hij verstandig is, datzelfde verleden 
niet zonder meer als legitimatie voor die toekomst positio-
neren. Om verantwoorde keuzes – want daarom gaat het 
– voor de toekomst te maken, moet men vooral de situatie 
in het hier en nu realistisch onder ogen zien. 

Degenen die de natiestaat definitief willen ontmantelen 
en een echte Europese eenheid willen scheppen, moeten, 
dunkt mij, niet verwijzen naar een deels mythisch verleden 
en een gezamenlijke culturele erfenis. De in die verwijzing 
als het ware gepresenteerde onvermijdelijkheid zal im-
mers alleen breed worden ervaren als die gevoelde wortels 
heeft in een alom beleefde cultuur die er de context voor 
biedt. Daartoe draagt, in Nederland en ook elders in Eu-
ropa, het lager en middelbaar onderwijs steeds minder bij. 
En zelfs de kleine groep die van deze erfenis weet heeft, of 
minstens zou moeten hebben, wordt er (denk ik) niet echt 
door geraakt. 

Een beroep op een gezamenlijk Europees verleden met 
zijn specifieke culturele karakteristieken is ook om andere 
redenen niet effectief als fundering voor de toekomst. Be-
seffen wij immers dat er de afgelopen dertig jaar tientallen 
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miljoenen immigranten van buiten Europa gekomen zijn 
en dat er, indien de voorspellingen waar blijken, alleen al 
uit Afrika de komende jaren vele honderdduizenden per 
jaar bij zullen komen?4 De druk die dit op de Europese 
ruimte uitoefent, stelt de staten in Europa niet alleen voor 
een probleem van legaliteit versus illegaliteit, niet alleen 
voor een ‘keuze’ tussen een kapitalistisch ‘ja’ en een even-
tueel electoraal ‘neen’. Het is in veel bredere zin ook een 
ethisch probleem. 

Maar zelfs indien de economische, sociale en culturele 
inpassing van degenen die nu en in de toekomst naar Eu-
ropa komen na enige generaties beter zal verlopen dan 
in de afgelopen decennia dikwijls het geval lijkt te zijn 
geweest, zal het Europese verleden daarin geen motive-
rende rol spelen. Met moet zich ook afvragen of het bij 
het streven naar een meer geïntegreerd Europa zinvol is te 
verwijzen naar hooggestemde, tijdloze idealen. Wij leven 
in een situatie waarin beleid, via politiek, meer dan ooit 
gemaakt wordt in een publieksdemocratie. Mij dunkt dat 
daarin abstracte noties en algemene, ethisch-normatieve 
beginselen – zoals sociale rechtvaardigheid en solidariteit 
– geen leidende rol spelen, al zullen velen dat betreuren. 
Integendeel, in de publieksdemocratie treden de cultus 
van persoonlijkheden en het opwekken van collectieve, 
toch dikwijls op handhaving van het eigenbelang gerichte 
emoties zeer op de voorgrond. Die ontwikkeling is zeker 
te relateren aan een andere.

In de afgelopen decennia nam, ondanks het intussen al 
decennialang verplichte lager en zelfs voortgezet lager on-
derwijs, het functioneel analfabetisme onder schoolverla-
ters immers toe. Nu, in het tweede decennium van de een-
entwintigste eeuw, ligt het percentage in Nederland rond 
de 8% van de bevolking boven de vijftien jaar, in Vlaande-
ren rond de 14%. Het probleem wordt niet kleiner als men 
het fenomeen enigszins verhullend omschrijft als ‘laag-
geletterdheid’. De tendens geldt overigens voor heel Eu-
ropa: in het Verenigd Koninkrijk ligt het percentage rond 
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de 16%, in Italië worden nog veel dramatischere cijfers ge-
noemd, van circa 30% – analfabeten, semi-analfabeten en 
mensen die, zoals ook elders, door te weinig contact met 
de wereld van lezen en schrijven (ondanks hun basison-
derwijs) in een staat van analfabetisme terugvallen. Het is 
bovendien goed erop te wijzen dat het probleem zeker niet 
alleen de allochtone maar ook de autochtone Europeanen 
betreft. Toen in 2012 de toenmalige eurocommissaris zei 
dat naar schatting rond de 75 miljoen volwassen Europe-
anen functioneel analfabeet zijn, besefte ik dat daarmee 
circa 20% van de volwassen bevolking wordt omschreven 
en dus ook: van degenen die mogen kiezen.

Mij lijken de gevolgen evident, voor cultuurparticipa-
tie in het algemeen, alsmede voor de economie – waarin 
‘technisch lezen’ steeds belangrijker wordt. De grootste 
bedreiging vormt echter deze situatie voor de representa-
tieve democratie, omdat die daardoor steeds meer terug-
valt op sensationeel-visueel gepresenteerde, grotendeels 
simplistische retoriek.

Morele vergezichten en een beroep op collectieve 
saamhorigheid blijken electoraal bovendien onverkoop-
baar nu delen van de Europese Unie toch nog steeds een 
economische crisis doormaken waaraan waarschijnlijk 
niet snel een einde komt. En waarvan bovendien de gevol-
gen – bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsmigratie – door 
reeds in Europees verband gemaakte afspraken ook de 
meer welvarende samenlevingen lijken te kunnen raken. 
Voor heel Europa geldt zelfs de vraag of de welvaart die 
– met name in het noordwestelijke deel – zo kenmerkend 
was voor de periode 1950-1980 in dezelfde mate zal terug-
keren. Overal worden verworvenheden die in tijden van 
overvloed vanzelfsprekend zijn geworden weer opgegeven 
omdat ze onbetaalbaar geacht worden. Die situatie leidt 
er mede toe dat veel politici het voor hun loopbaan weinig 
opportuun achten om de kiezers te bewegen tot de (extra) 
offerbereidheid die voor een werkelijk Europees beleid 
nodig zou zijn. 
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Helaas hebben Europarlementariërs in de periodieke 
electorale situaties weinig gewicht. Voor hen geldt, wel-
licht meer nog dan voor hun nationale collegae, dat nieu-
we, meer aansprekende vormen van democratische legi-
timering en representatie nodig zijn om daarin zodanige 
verandering te brengen dat de prognoses voor de opkomst 
bij Europese verkiezingen niet, zoals zo vaak, pessimis-
tisch stemmen. 

Nationale politici – die nu goeddeels geen intellectuelen 
meer zijn – zullen Europa zeker niet krachtig aan de man 
willen brengen. Het getuigt van een verontrustend gebrek 
aan realisme om te verwachten  dat zij een mentaliteitsver-
andering zullen ondergaan die hen in de breedte en diepte 
brengt tot een visie die zij bij de meesten van hun kiezers 
niet weerspiegeld zien. Eerder zullen zij de kiezersgunst 
proberen te winnen met beloftes die vooral de kortade-
migheid weerspiegelen van de eigen, door verkiezingen 
bepaalde loopbaanplanning.

Geen wonder dat in de Nederlandse troonrede van 2013 
aan het intussen problematische Europa nauwelijks gere-
fereerd werd. Wel moest de koning met enkele suggestieve 
woorden aangeven dat ‘Den Haag’ juist bepaalde bevoegd-
heden bij ‘Brussel’ zou terughalen. Dergelijke, door het ka-
binet ingegeven, ondoordachte en kortzichtige kretologie 
wordt steeds vaker gehoord en, gezien de samenstelling 
van de coalitieregering die in 2012 is aangetreden, bepaald 
niet alleen in de hoek van als populistisch bestempelde po-
litieke groepen. Eenzelfde ontwikkeling ziet men in Enge-
land, Frankrijk en elders in Europa. 

Daarenboven lees ik uitspraken zoals bijvoorbeeld 
in Nederland gehoord, als zou elke ‘studerende’ een jaar 
betaald zijn studie in het buitenland moeten kunnen ver-
richten en zouden op ‘alle opleidingsniveaus’ Europese 
uitwisselingsprogramma’s gefinancierd moeten worden, 
als holle retoriek.5 Die uitspraken gaan immers niet alleen 
voorbij aan de praktijk van de afgelopen decennia – de 
meerderheid van de Europese studenten wil niet van huis –  
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maar ook aan de realiteiten van het onderwijs in engere en 
van de sociaal-economische situatie in bredere zin. 

Kortom, politici – nationaal én Europees – die zowel de 
welvaart als het welzijn van hun kiezers werkelijk ter harte 
gaat, zullen andere, overtuigendere boodschappen moe-
ten brengen. Dat is nodig omdat, althans mijns inziens, er 
maar één antwoord bestaat op de erachter liggende vraag, 
namelijk of Europa méér moet willen zijn dan de econo-
misch-politieke eenheid die het nu bereikt heeft. Dat ant-
woord luidt: er is geen keuze. 

De macroprocessen die welvaart en welzijn van elke 
Europeaan bepalen – arbeidsparticipatie, energiepolitiek, 
veiligheidsbeleid, enzovoort – kunnen alleen gerealiseerd 
en humaan geregeld worden door instituties en politieke 
besluitvorming die op macroniveau functioneren. Wie 
in Nederland en elders in Europa wil veiligstellen wat de 
afgelopen decennia verwezenlijkt is, moet voor een fede-
raal Europa kiezen. En al is democratie, in haar sedert de 
late twintigste eeuw vooral particratische en populistische 
vorm, allesbehalve ideaal: zij die deze politiek voorstaan, 
moeten kiezen voor Europese partijen, voor een Europese 
democratie.

Wil men de boodschap dat alleen een nog nauwer sa-
menwerkend Europa in staat is blijvend een bepaalde mate 
van welvaart en welzijn te realiseren voor allen die binnen 
de Europese ruimte leven, werkelijk tot de kiezer laten 
doordringen, dan moet die worden aangetoond met be-
hulp van reële, empirische data, en met begrijpelijke sce-
nario’s die zowel de voors als de tegens van (verdergaande) 
(economische en/of politieke) integratie zo helder moge-
lijk maken. Want alleen als de staten, en vooral de staats-
burgers van de naties in Europa, begrijpen dat hun wel-
begrepen eigenbelang met meer Europese eenheid wordt 
gediend, en wat de gevolgen daarvan zijn, zal die eenheid 
meer geleefd kunnen worden, niet alleen in economische 
en financiële, maar ook in breed-culturele zin, als daad-
werkelijke solidariteit. 
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Velen zijn echter ‘vergeten’ dat die solidariteit inderdaad 
geld kost, geld dat ook steeds weer verdiend moet worden. 
Velen willen liever niet weten dat, in een toch krimpende 
economie – nationaal, Europees, globaal – die zich af-
speelt in en mede veroorzaakt wordt door demografische 
expansie en klimaatverandering, veel verworvenheden die 
vanzelfsprekend waren of minstens leken te zijn en door 
politici al te gemakkelijk werden beloofd, in de toekomst 
niet meer zullen bestaan, althans niet in de ruime mate 
die in de tweede helft van de twintigste eeuw als normaal 
werd gezien. 

Precies in die situatie zal solidariteit werkelijk indivi-
duele en collectieve offers vragen en mensen echt op de 
proef stellen. Het is een boodschap die overal in Europa in 
de publieke ruimte gehoord wordt, althans: door wie haar 
willen horen. Maar binnen het hele politieke spectrum lij-
ken partijen de harde consequenties ervan niet graag met 
hun kiezers te willen bespreken. Toch is dat noodzakelijk, 
al is het maar omdat het handhaven van die solidariteit, als 
geleefd ideaal, binnen elk land afzonderlijk een probleem 
is, dat alleen kan worden opgelost als de Europeanen die 
het publieke belang een warm hart toedragen en vertegen-
woordigers kiezen om dat ideaal tot politieke realiteit te 
maken, erkennen dat die solidariteit uitsluitend mogelijk is 
als ze ook binnen Europese kaders beoefend wordt. 

Immers, solidariteit met Griekenland, Spanje of welke 
andere staat dan ook in de Europese Unie, of nog bre-
der in ‘Europa’, is noodzakelijk omdat de crises die zich 
financieel, economisch en dus tevens sociaal en politiek 
voordoen, kettingreacties op gang (kunnen) brengen. 
Die zijn niet alleen bedreigend voor de welvaart in de hele 
ruimte Europa maar ook voor de welvaart van elke natie 
in Europa. Minstens zo gevaarlijk is dat diezelfde ketting-
reacties het risico in zich dragen de vrede te bedreigen die 
de onze is geworden – alhoewel wij die na zeventig jaar te 
zeer als vanzelfsprekend beschouwen. Regionalisme, na-
tionalisme en populisme krijgen in zulke situaties steeds 

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   146 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)



147

vaker vrij spel. En hoewel geen van die fenomenen per se 
gevaarlijk is, kunnen ze dat wel zijn in de context van de 
omstandigheden en noodzaken waarmee de toekomst ons 
confronteert, en waarmee mondiale ontwikkelingen ons 
confronteren, ver weg maar ook dichtbij: dat gevaar toont 
de ‘Oekraïne-crisis’ helaas al te duidelijk. 

Van Europese solidariteit zijn alle andere culturele 
realiteiten die velen in Europa hoog willen houden – de 
rechtsstaat, tolerantie, welzijn, vrede – slechts afgeleiden: 
zij staan, of vallen ermee. Alleen wanneer zij die zich Euro-
peaan willen noemen dat ideaal van solidariteit verwezen-
lijken omdat ze weten dat het hun primaire eigenbelang is, 
verwezenlijken ze ook een wereld die, in beweging met an-
dere werelden, zal blijven bestaan. Tezelfdertijd moet het 
besef doorbreken dat de grenzen tussen werelden allengs 
diffuser worden en moet Europa zich niet afvragen of, 
maar hoe en in welke mate het de macht wil bezitten – wil 
kunnen uitoefenen? – om in dat veranderende globale veld 
een naar de mate van het mogelijke menselijk middelpunt 
te zijn. 
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