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1.   Introductie1 
We volstaan met het aanduiden van een enkele ontwikkeling in de Europese 
geschiedenis.  
Tot de twaalfde eeuw kwam de naam “Europa” slechts voor als vage geografische 
aanduiding met politieke verdeeldheid.  Dat beeld veranderde in de loop van de 
jaren. We maken  een grote sprong naar de  15e eeuw, waar vaagheid plaats 
maakt voor een identificatie met het christendom. Het besef van verbondenheid 
tussen de volken in Europa werd ook versterkt door Erasmus (1469-1515), die 
een christelijk humanisme voorstond, met de nadruk op christelijk.  Wetenschap 
en onderwijs waren daarbij zijn speerpunten.   
 
Gesteld wordt, dat met de val van het Romeinse Rijk en de opkomst van het 
Christendom de Europese beschaving doorbreekt.  Deze beschaving is uniek, 
omdat verschillende principes en een verscheidenheid van standpunten  elkaar 
niet uitsluiten, dit in tegenstelling met andere beschavingen, die door één 
principe worden geregeerd.  Dit heeft er toe geleid, dat grote rijken zoals die van 
Egypte, Grieken, Romeinen en Chinezen beperkt ontwikkeld bleven, zij waren 
dictatoriaal en onvrij. De diversiteit zou een duurzaam element zijn en blijven in 
de Europese cultuur. Het begrip “Cultuur” wordt in een veelheid van richtingen 
gebruikt, waarbij in het algemeen een verzameling van normen, waarden en 
gebruiken centraal staat. Huizinga (verw. 1.2) tilde het begrip daarboven uit met 
twee gezichtspunten: levens- en gedachtenvormen. Riemen (verw. 1.3) 
benadrukte de betekenis van cultuur met de uitspraak: Europa is nooit politiek, of 
economie, of technologie. Nee het is cultuur.  In de tijd van de Franse Revolutie 
krijgt het begrip een andere lading  vanwege de nieuwe beginselen van vrijheid, 
gelijkheid en broederschap. De realisering van dit ideaal moet leiden tot een 
nieuw Europa, maar eerst gaat het om de emancipatie van de burger in de staat, 
nadien zal een verbroedering tussen de volken kunnen plaats- vinden, althans 
volgens plan. In werkelijkheid zou de revolutie in wilde, barbaarse terreur en 
moordpartijen de geschiedenis ingaan. De verlichting werd duur betaald. 
Dan de invloed van de kerk. Door grote tegenstellingen tussen katholieke en 
protestantse stromingen is de term “christelijk” niet eenduidig, hetgeen het 
gezag van vooral Rome heeft ondermijnd.  Verschillende invloeden zijn de 
voorlopers van leegloop van kerken. Op dit punt noemen wij de emancipatie van 
het individu,  losser worden van gezinsverbanden,  aanbod van amusement en 
sport,  misbruik en toedekking in de Katholieke kerk, ontwikkelingen van  
andere geloofsopvattingen en zo zijn er meer gedragsveranderingen, 
bijvoorbeeld in de seksuele moraal.  
In het algemeen kan worden beweerd, dat het liberale denken en het socialisme, 
voor zover verbonden met het atheïsme, bijdroegen aan verzwakking van de 
kerk, met Frankrijk als voorbeeldland.  
 
In de 16e eeuw werd de blik verruimd  door ontdekkingen van andere 
werelddelen. Een internationale handel is hiervan het gevolg,  De verre handel is 
een broeikas van het kapitalisme. Het is Weber, die meende, dat het Calvinisme 
als katalysator werkte bij het ontstaan van het kapitalisme. Wat is kapitalisme? 
Van de vele definities noemen wij het functioneren van een vrije markteconomie, 
                                                        
1 Deels vrij naar Den Boer (1997, verw. 1.1)  
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waarbij de productiefactoren het eigendom zijn van particulieren en/ of van de 
staat , met het doel om winst te maken.  Als andere bepalende principes noemen 
wij:  de accumulatie van kapitaal, alsmede het kenmerk, dat kapitaal arbeid 
inhuurt (Van Staveren, 2016). Met deze formulering wordt niet direct duidelijk 
hoe het zit met maatschappelijke voor- en nadelen en die zijn verstrekkend.  
Zowel positief als negatief. Financieel-economische voordelen (maar ook 
risico’s)  komen terecht bij  financiers en overheid. Echter het gevaar van 
winstbejag en materialisme is niet denkbeeldig gebleken.  
Vooral in latere tijden, bij de opkomst van de industrialisatie, gaan werknemers 
een weinig menswaardig leven tegemoet . Europa krijgt te maken met enerzijds 
communistische- en anderzijds nationalistische stormen. Er ontstonden grote 
verschillen in welzijn, welvaart en kansen op de arbeidsmarkt. De filosoof 
Sloterdijk (verw. 1.4) waarschuwt de samenleving:  Veel armen voelen zich buiten 
gesloten. Alleen heeft  het verwende Westen in zijn vreedzame en luxueuze paleis 
nauwelijks in de gaten, dat er daarbuiten ook nog een wereld bestaat van minder 
bedeelden, waarin het leven er heel anders uitziet. Hij voegt daaraan toe: De armen 
kloppen tevergeefs aan bij de poorten om binnen gelaten te worden. Pas op: De 
toorn heeft zijn beste tijd nog niet gehad. Populistische stromingen van uiterst 
rechts  en links blijven niet uit. Voorts kwam het tot ernstige oorlogen. Van de  
bekende veldslagen noemen wij de dertigjarige- en de tachtigjarige oorlog. In 
1870 ontstond een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk met als bijzonderheid,  
dat dit de enige oorlog is, die door Duitsland werd gewonnen.  
Hierna veroorzaakten twee wereldoorlogen  een verlies van mensenlevens, dat 
op meer dan 35 miljoen wordt geraamd.  
Een meer krachtige impuls om binnen Europa de handen in één te slaan om 
oorlogen te voorkomen, is niet goed denkbaar.  Op grond hiervan komt een 
beraad tot stand, waaraan Duitse en Franse staatslieden deelnemen.  De idee van 
een Europese gemeenschap staat centraal.  
Maar ook voordien komen in de geschiedenis pogingen voor, waarbij het begrip 
“Federatie” valt.  Alvorens hier op in te gaan, mogen we een enkel gebeuren niet 
negeren. In grote lijn kunnen in de cultuurgeschiedenis van Europa de volgende 
ontwikkelingen worden onderscheiden:  

i. de klassieke oudheid 
ii. het christendom 
iii. het humanisme der renaissance 
iv.  de verlichting. 

Binnen deze indeling, die hier niet verder kan worden behandeld, noemen wij 
het begrip “beschaving” , dat door de geschiedenis heen , maar vooral  in de 18e 
eeuw, als sleutelbegrip wordt aangemerkt. Het gaat om vooruitgangsdenken, om 
vorming en om gedrag. 
  
 Van de verschillende denkers  die in de tijd van de verlichting  een belangrijke 
invloed hadden, noemen wij Montesquieu (1689-1755).  Deze denker maakte 
zich sterk voor een regeringsvorm,  die leidt tot vrijheid en gelijkheid van 
onderdanen.  In zijn Trias Politica behandelde hij het thema van politieke 
machtsverhoudingen.  
Om machtsmisbruik te voorkomen moest de macht gedeeld worden door drie 
onafhankelijke en goed gescheiden machten (uitvoerend,  wetgevend en 
rechterlijk), die elkaar controleren.  
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Mede door zijn inzet voor vrijheid werd hij tot aartsvader van het liberalisme 
verklaard.   
Vrij zijn wil niet zeggen, dat je kan doen en laten wat je wilt.  Vrij betekent 
gevrijwaard tegen, beschut tegen willekeur en het voorrecht voor eigen 
rechtspraak. Het benadrukken van de weg naar vrijheid geven wij aan, omdat 
vrijheid één van de hoekstenen  van de Europese beschaving vormt.  Wij 
verwijzen naar hoofdstuk 3. 
Als andere denker in de tijd van verlichting noemen wij 
Voltaire (1694-1778) geestelijke vader van de Franse revolutie. Hij brengt naar 
voren, dat Europese staten zelfde principes van publiek recht en politiek 
bezitten, die elders onbekend zijn. Kunsten en wetenschap hebben elkaar over 
en weer versterkt. Van nature zijn alle mensen gelijk, verschillen zijn het gevolg 
van de mate van beschaving. 
 
Kant (1724-1804) maakte een schets van een federatief Europa; Victor Hugo was 
voorstander van een zo verenigd Europa. Kant spreekt zich ook uit voor de 
vorming van een Volkeren Bond. Dat heeft hij niet meer beleefd, want eerst in 
1919 (Genève) kwam het zover .  
Het idee van Europa kwam voorts aan de orde bij contra- revolutionairen in het 
begin van de 19e eeuw.  Bij degenen die de revolutie bestreden was het besef om 
te komen tot een Europese Gemeenschap groter dan het geval bij de 
revolutionairen.  
 
Nog één kanttekening. Het betreft de Spaanse filosoof  
Cortega IJ Gasset (1926), die overigens geen deel uitmaakte van de verlichting.  
Tegenover oorlogen staan honderdvoudige vreedzame contacten op gebied van 
handel, kunsten en ideeën . Europa vormt bij alle nationale verschillen één familie. 
Een bewering, ooit door Napoleon gebezigd.  
 
Zowel na de 1e wereldoorlog als in het interbellum vonden pogingen plaats om 
een Europese Unie voor te bereiden, maar de plannen kwamen op een dood 
spoor.  Eerst na de tweede wereldoorlog  werd dat anders. Politici met gezag 
maken zich sterk voor samenbundeling. Eén van hen was Churchill, die zich 
uitsprak voor een “Verenigd Europa”, met als eerste stap een “Raad van Europa” . 
Hij baseerde zich hierbij op het Christelijk geloof , de Christelijke ethiek, alsmede 
op de gemeenschappelijke  culturele erfenis als bronnen van Europa. Voor het 
Verenigd Koninkrijk, zijn eigen land, had hij evenwel een andere rol bedacht in 
het Britse Gemenebest ! “Een Brexit avant la Lettre”. 
 
Als  eerste politiek-economische bouwwerk , dat tot stand kwam, moet De 
Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (Parijs, 1951)  worden genoemd. 
Na de tweede wereldoorlog ontstond vriendschap tussen Adenauer en Schuman. 
Zij waren overtuigde Europeanen. In hun schaduw kon Monnet plannen maken 
voor een supra-nationale autoriteit, waar het gaat om het beheer van Kolen en 
Staal. In 1951 was het zover, de afronding vond plaats in Parijs door zes 
deelnemende landen2. Na deze eerste stap ging de trein verder  met Schuman als 
“ bestuurder”. 

                                                        
2 Het zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Italië. Luxemburg en Nederland.  
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Het netwerk kan met sferen als paradigma, als volgt worden geschetst: (Vrij naar 
Luuk van Middelaar (verw. 1.5) 
                                                                                                                                                                                                                                                        
 
       -   buitensfeer, bevat soevereine staten op het continent, met eigen    

nationale belangen. 
- binnenste sfeer, gemeenschap krachtens stichtingspact (1951), het 

bewegingsprincipe is gericht op de toekomst, het Europese project. 
- tussensfeer, naast nationale belangen, ontstaat besef van      

gezamenlijke belangen. In deze sfeer worden verbindingen gelegd en 
overgangen gemaakt.  

 
De buitensfeer (het Europese concert) ontwikkelde zich sinds de  
16e eeuw. Politieke machtsverhoudingen en oorlogen bepaalden de grenzen, ook 
tussen Europa en niet-Europa. 
De binnenste sfeer wordt naar aard en wezen geregeerd door een verdrag. Het 
verschil met de buitensfeer is groot. Het doel van de oprichters Schuman en 
Spaak was in de eerste plaats gericht op wijzigingen in de betrekkingen tussen 
Duitsland en Frankrijk. De binnenste sfeer werd gezien als een bestuurlijk 
centrum voor de invulling van het EGKS-verdrag door de zes staten. Het 
preambule van het stichtingspact (1951) spreekt van: een georganiseerd en 
levend Europa van constructie  en van de eerste grondslagen van een wijdere en 
hechtere gemeenschap tussen de bevolkingen.  
In de binnenste sfeer ontwierpen de Zes in de vijftiger jaren een verdrag voor 
een Europese markt in de brede zin van het woord.  Er werd een commissie 
gevormd, die aan de ministers van buitenlandse zaken (de Raad) voorstellen kon 
doen en die voorts als taak had om op de uitvoering van afspraken te letten. 
Besluiten konden door de Raad met meerderheid van stemmen worden 
genomen. Bij uitzondering was algehele overeenstemming nodig.  Deze 
uitzondering werd onder invloed van De Gaulle regel, door introductie van een 
Vetorecht voor iedere lidstaat. De tussensfeer werd het hoogste gezag van de 
gezamenlijkheid toegekend.  
Na het verdrag van Parijs volgden  verschillende overeenkomsten zoals Rome 
(1957) voor de oprichting van de Economische gemeenschap en 
Atoomgemeenschap, Maastricht (1992), vernieuwing economische 
gemeenschap, voorbereiding Economische Unie, en het nu geldende verdrag van 
Lissabon (2008). 
  
Het bestuur in de Unie bestaat in grote lijn uit een drietal organen, te weten de 
Europese Unie, (benoemd door de regeringen van de lidstaten), de Raad van 
Ministers - in overleg met de voorzitter van de Unie – (die telkens voor een half 
jaar wordt benoemd), alsmede door het Europees Parlement. Voorts wordt het 
bestuur ondersteund door zeven organen, zoals de Europese Centrale Bank ten 
behoeve van het monetair beleid en het  in circulatie brengen van één Europese 
valuta, de Euro3, de Europese rekenkamer, het Hof van Justitie, de Europese 
Investeringsbank en Raadgevende comités van regio’s.  
  

                                                        
3 1 euro = 2,20371 gulden 
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Als belangrijkste drijfveren van de inrichting en ontwikkeling van de Europese 
Unie gelden het tegengaan van oorlogen,  het op elkaar afstemmen van het 
monetair, respectievelijk economisch beleid, het aangaan van een gezamenlijk 
buitenlandsbeleid en samenwerking in het vlak van de (inmiddels) vierde 
revolutie.  
 
Schwab (verw. 1.6) noemt in dit vlak:  
artificial intelligence, robotics, the internet of things, 3D printing, nano 
technology, bio technology, material science, energy storage, quantum 
computing (to name a few). 
  
Alle goede bedoelingen ten spijt, konden spanningen en een scheuring niet 
uitblijven. Zie de volgende hoofdstukken.   
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2.   VOORUITZICHTEN VOOR DE EUROPESE UNIE 
Hoe zal het verder gaan met de Europese Unie?  Die kraakt nu in zijn voegen. 
Veel seinen staan op rood. Enig lichtpuntje is de grotendeels overwonnen 
bankencrisis. Dat heeft wel lang geduurd. Anders dan in de V.S. ,waar men vrij 
snel de bankschulden saneerde met veel overheidsgeld. In Europa zijn vooral in 
Zuid-Europa die schulden nog hoog. Het kan nog jaren duren voordat de 
solvabiliteit hoog genoeg is om banken zelf te laten opdraaien voor een 
faillissement. Inmiddels strompelt het  wankele wonderkind, de euro, verder 
ondanks de in meerdere landen nog te hoge overheidstekorten. Het nu ruim een 
jaar durende beleid van het pompen van veel geld in de economie (Quantitative 
Easing) van de Europese Centrale Bank om met een bescheiden inflatie van 2 
procent investeringen en groei te bewerken, heeft wat dat betreft nauwelijks 
effect. Er wordt ook dit jaar -2016- weer veel geld in de economie gepompt door 
het opkopen van overheidsobligaties maar dat begint op steeds meer weerstand 
te stuiten. Dat geld komt terecht bij de banken, die blijkbaar geen ruimte en/of 
geen kansen zien, om dat geld uit te lenen aan bedrijven voor meer 
werkgelegenheid.  
 De lakse aanpak van de vluchtelingencrisis was eind 2015 aanleiding  voor 
Frans Timmermans, de vice-president van de Europese Commissie, om te 
waarschuwen voor het uiteenvallen van de Unie. Engeland heeft inmiddels per 
referendum met een krappe meerderheid (52 procent) besloten om uit de Unie 
te treden. Dit ondanks de met de andere 27 lidstaten gemaakte afspraak voor 
een tijdelijke opschorting van de sociale uitkeringen voor immigranten uit die 
lidstaten en over verdere verhoging van de invloed van nationale parlementen 
om voorstellen van de Europese Commissie de pas af te snijden. Typerend voor 
die afspraak was de daarin besloten tijdelijke aantasting van de gelijke sociale 
rechten van werknemers uit andere lidstaten in Engeland, door alle lidstaten is 
aanvaard. Opvallend en bedenkelijk is het, dat niet de jongere kiezers maar met 
name de ouderen de doorslag gaven in de negatieve afloop van het referendum. 
Angst voor de komst van buitenlanders speelde een grote rol. Voor de niet 
verwaarloosbare populistische partijen in Frankrijk en Nederland was die 
uitkomst aanleiding om ook in deze landen een referendum te eisen over het 
verlaten van de Unie.    
In Polen en Hongarije hebben zeer nationalistisch gezinde regeringen het heft in 
handen genomen. De Poolse regering is bezig controle te verwerven over de 
rechtspraak en is daarvoor al op de vingers getikt door de Europese Commissie. 
Met Turkije is begin 2016  afgesproken om de naar Griekenland overgestoken 
vluchtelingen terug te nemen in ruil voor 5 miljard euro’s en de verplichting 
geregistreerde niet-economische vluchtelingen in de EU toe te laten. Een derde 
voorwaarde is de afschaffing van de visumplicht  voor het reizen van Turken 
naar Europa. Die afspraak staat op losse schroeven, zolang de Turkse regering 
geen verbetering aanbrengt in de met fundamentele vrijheidsrechten strijdige 
anti-terroristenwetgeving.  Als gevolg van de afsluiting van de grenzen door de 
lidstaten in Oost-Europa is de vluchtelingenstroom verlegd naar Noord-Afrika en 
de Middellandse Zee. De vluchtelingencrisis brengt een legertje douane en 
politie-ambtenaren op de been, die aan de buitengrenzen meehelpen om de 
lidstaten daar te ontlasten van de verwerking en indamming van de nog steeds 
aanhoudende stroom asielzoekers. Deze Europese maatregelen hebben een 
inhumaan aspect, maar zijn een even noodgedwongen als opvallende zaak van 
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versterkte samenwerking. Er was en is geen Europees leger om orde op zaken te 
stellen in Syrië, maar wel Europese politie om de buitengrenzen beter te 
bewaken. Met deze recente ontwikkelingen blijkt, dat de in het verdrag van de 
Europese Unie benadrukte waarden van recht en gelijkheid onder grote druk 
staan.       
De auteurs van dit essay hebben niet de pretentie goed te kunnen voorspellen 
hoe het verder gaat. Zij richten zich op de voor de Unie bepalende culturele en 
politieke ontwikkelingen en hun effecten voor de Europese samenwerking. Het is 
namelijk te simpel om het nationalistische populisme alle schuld te geven voor 
het overwegend reactionaire beleid.  De stagnatie in het proces van de Europese 
integratie is niet van vandaag of gisteren. Die dateert van het begin van deze 
eeuw, kort na de invoering van de euro. Eerder al had Jacques Delors, de man 
van de volledige vrijmaking van de markt en de omzetting van de Economische 
Gemeenschap in de Europese Unie, de vraag gesteld of er naast de economische 
samenwerking en de vrijgemaakte markt een steviger fundament was te leggen 
onder het Europese project.  Hij dacht daarbij aan de bevordering van de sociale 
vooruitgang en de culturele samenhang. Die vraag was onder meer gericht aan 
de kerken. Voor de Protestantse Kerk Nederland was dit aanleiding voor een 
rapport met de titel ,,Hart en Ziel voor Europa”, dat in 1996 bij het 
Boekencentrum verscheen  (verw. 2.1). Veel bevindingen van dit rapport zijn nu, 
twintig jaren later, nog steeds actueel. De PKN is duidelijk over de verhouding 
tussen godsdienst en nationalisme. Dat nationalisme verdraagt zich niet met de 
God, die als de grote Ander ons tegemoet komt in ieder mens, ongeacht ras of 
nationaliteit. De oeroude vraag van de universele God die in de plaats is gekomen 
van de aan  stam of volk gebonden bijzondere God is met de uitspraken van de 
Joodse profeten en de grondleggers van het Christendom al meer dan 
tweeduizend jaren geleden beslist. Degenen, die zoals destijds in het voormalige 
Joegoslavië, een burgeroorlog hadden ontketend met etnisch-religieuze 
motieven, hadden weinig geleerd van de gang van God door de geschiedenis en 
waren bezig de oude geschiedenis te herhalen. Verzoening, gerechtigheid, vrede 
en vrijheid zijn de altijd passende sleutelwoorden als het gaat om de politieke en 
maatschappelijke uitwerking van de Christelijke levensbeschouwing. In dit 
opzicht heeft het grens doorbrekende karakter van de Europese Unie het gelijk 
aan haar kant. Dat de uitwerking niet gemakkelijk is, hebben de kerken zelf 
ervaren met de nog niet half gelukte pogingen om de oecumene handen en 
voeten te geven. Ondanks deze grondwaarheden moest de PKN in haar antwoord 
aan Delors  erkennen, dat de verschillende Christelijke geloofsgemeenschappen 
niet de leverancier kunnen zijn van gedeelde waarden waarop een Christelijk 
Europa kan worden gebouwd. De inmiddels verdergaande afkalving van de 
kerken in vooral West-Europa en de gang van zaken in Polen met het nu 
nationalistische katholieke bewind maken dat nu extra duidelijk.  
Maar als het gaat om geloofsvrijheid en recht is er wel zoiets als een boodschap 
voor de culturele grondslag van de EU. De met de integratie gekozen weg van 
economische groei en vooruitgang mag geen afbreuk doen aan de sociale cohesie 
en de open ruimte voor het zoeken en vinden van zingeving in samenhang met 
anderen. Dat vereist een open en tolerante samenleving die niet gehinderd 
wordt door al of niet economische groepsbelangen. De markt is niet 
alleenzaligmakend en dient meer dan ooit ruimte te laten voor sociale 
vooruitgang en de ondanks alles doorgaande zoektocht naar verdieping en 
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zingeving. Tot zover enige conclusies van dit antwoord   van de Nederlandse PKN 
op Delors.  
Ondanks de hierboven genoemde verzwakte rol van gedeeld religieus besef mag 
niet worden vergeten, wat de meer universele Christelijke cultuur en beschaving 
van de middeleeuwen met aan wegbereiders heeft opgeleverd voor de latere 
Europese ontwikkeling. Mensen als Thomas More, Erasmus, Shakespeare, 
Descartes en Pascal hebben daarop hun stempel gedrukt. De vraag blijft of er  
naast de godsdienstige elementen in de Europese landen andere culturele 
kenmerken zijn, die wellicht meer  kunnen bijdragen aan blijvende samenhang 
van de Europese Unie. Dat die Unie een garantie biedt tegen onderlinge oorlog is 
voor de huidige generatie blijkbaar geen reden meer om deze goed in ere te 
houden. Ook de voor economie en bedrijfsleven nuttige effecten laten steeds 
meer mensen in Europa niet meer warm lopen voor de verdere integratie. 
 
Delors zag die bui hangen en vroeg zich af of gedeelde culturele belangen meer 
betrokkenheid konden bewerken. 
De schrijvers van dit stuk hebben in een vorig essay gewezen op de doorwerking 
van neoliberale denkbeelden en de daaraan verbonden blinde vlek voor de 
sociale cohesie en maatschappelijke samenhang. Daarbij kwam ook de Europese 
Unie aan bod in verband met de financiële problemen. In deze studie staat het lot 
van de Europese Unie centraal. Is er los van de religieuze aspecten sprake van 
een bindende cultuur?  Na de behandeling van die vraag zal nader worden 
ingegaan op de actuele bezwaren en voordelen ten aanzien van de voortgang van 
de Europese integratie. Dat zal dan leiden tot de bespreking van een tweetal 
scenario’s met het doel om aan de hand van die scenario’s wat meer te kunnen 
zeggen over de vooruitzichten van de Unie. 
Veel cultuuruitingen, waarin elementen van taal, volk en nationale historie 
centraal staan, zijn vaak contraproductief voor grensoverschrijdende 
samenwerking. In het boek ,,Cultuur als macht” van Frits Boterman met niet 
minder dan ruim negenhonderd bladzijden over de ontwikkeling van de Duitse 
cultuur zijn het merendeel van de daar vermelde culturele prestaties op de een 
of andere manier verbonden met de opkomst van de Duitse natie en met de 
mythe van de bijzondere kwaliteit van het Duitse volk. (verw. 2. 2 )  Boterman 
laat zien dat in de jaren voorafgaande aan de machtsovername van Hitlers 
NSDAP de geesten al rijp waren voor zelf verheerlijkend nationalisme en erger 
nog, voor racisme. Het begon met de na de Verlichting opkomende Romantiek. 
Daarbij kreeg de oorlog in de filosofie en wereldbeschouwing een positieve 
waardering als een noodzakelijk kwaad als bevestiging van nationale samenhang 
en solidariteit. De cultuur kreeg een racistisch kantje met de grote aanhang van 
medici voor de eugenetica en de leer van superieure rassen. In de maatschappij- 
wetenschappen en meer in het bijzonder in de sociologie was de focus gericht op 
de elementen van roeping en leiderschap dan op de democratie en de 
verdiensten van het parlementaire stelsel en de democratie. Er  waren stellig ook 
culturele prestaties die getuigden van nuchtere zakelijkheid en maatschappelijke 
ethiek. Veel van die cultuurproducten waren ook gevoed door verzet tegen de 
met het kapitalisme gepaard gaande verstedelijking en industrie. Dat hielp niet 
erg om zich te verzoenen met de moderniteit. Dat alles maakte, dat veel Duitsers 
ondanks de opkomst van pers, film en radio en een grotere bereikbaarheid voor 
de meer internationale culturele producties niet bijzonder toegankelijk waren 
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voor tolerantie en openheid. Meer wellicht dan elders bleek dat cultuur veel 
macht kan uitoefenen op de levenshoudingen en zelfs het handelen van mensen. 
Wat in de studie van Boterman ook naar voren kwam is de veelheid van 
cultuurvormen waarmee die macht kan worden uitgeoefend. In woord en 
geschrift, in beeld en theater, en zelfs in thematische muziek. De opera’s van 
Wagner, waar Hitler dol op was, zijn geen uitzondering. Het is voor kunstenaars 
verleidelijk om zingeving te zoeken in collectief nationaal bewustzijn. Deze 
handicap voor grensoverschrijdende cultuur mag niet worden onderschat.  Voor 
de Europese integratie is nationalistisch getinte cultuur een hindermacht. En die 
is niet beperkt tot Duitsland. 
Andere Europese landen hebben ook veel nationalistische tendensen in hun 
culturele bagage. Misschien nu wat minder dan  honderd jaar geleden. De meer 
gezwollen patriottische verzen zoals die van Rudyard Kipling in Engeland of het 
,,Wien Neerlandts Bloet” mogen van het repertoire verdwenen zijn; de 
hedendaagse cultuur biedt nog volop voorbeelden van overdreven waardering 
voor eigen volk en land. Voor de met de laatste oorlog samenhangende 
verzetsliteratuur is dat alleszins begrijpelijk. De in gedichten en romans tot 
uiting komende waardering voor de eigen taal is evenmin te beschouwen als 
overdreven nationalisme. Overdrijving is wel te vinden in culturele 
gemeenplaatsen en historiserende films en theaterstukken. Voorbeelden zijn te 
vinden in het boek van Joep Leerssen ,,Spiegelpaleis Europa”. (verw. 2. 3) 
Leerssen benoemt de stereotiepe tegenstelling van het temperament van de 
zuid-europeaan ten opzichte van de noord-europeaan als een zaak van hart 
versus verstand. Hij ziet ook een vals dilemma in de etnocentrische aanprijzing 
van de dynamiek in de eigen cultuur tegenover het gebrek daaraan in andere 
culturen. De last van het verleden telt meer voor de Europeaan dan voor de 
Amerikaan maar aan de andere kant minder dan voor de inwoners van het 
islamitisch Midden-Oosten. Europeanen gaan soepeler om met hun eigen belaste 
verleden. Voor Leerssen worden de verschillen tussen de Europese 
nationaliteiten overkoepeld door een als Europees te begrijpen 
gemeenschappelijk imago. Althans voor de intellectueel die zich de personages 
herinnert in grens doorbrekende romans en toneelstukken zoals die van Jules 
Verne, Goethe, Mann of de al eerder genoemde Shakespeare. Dat 
gemeenschappelijke imago kan en moet naar voren worden gehaald als tegengif 
tegen etnocentrisme en nationalisme. We vinden dat niet terug in de bij het 
onderwijs in gebruik zijnde geschiedenisboekjes en de onlangs besproken canon 
van de Nederlandse geschiedenis bevat heel wat referentiepunten voor de 
nadruk op het belang van eigen volk en land. Het ontbreken van de vermelding 
van Europese ,,helden” is begrijpelijk in de context van de vaderlandse 
geschiedenis,  maar niet constructief uit het oogpunt van transnationale 
samenwerking. Wat hier gesteld is over de gerichtheid naar binnen in Nederland 
en eerder ook in Duitsland is ook te vinden in de huidige culturele uitingen van 
de andere lidstaten van de Europese Unie. Schrijvers en filosofen met een open 
oog en positieve betrokkenheid bij de Europese samenwerking zijn ook daar 
meer uitzondering dan regel.  
In de bundel “De Terugkeer van Europa” van het Nexus Instituut  zijn een groot 
aantal korte beschouwingen over Europa samengebracht met een positieve 
ondertoon en veel aandacht voor de Europese identiteit. (verw.2.4)  Aan het 
woord komen auteurs van naam met voldoende bereisdheid om het verschil te 
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zien tussen de Europese cultuur en leefwijze met die van andere grote regio’s in 
de wereld. Zij zien dus wel degelijk iets van een Europese culturele identiteit, al 
wordt die op verschillende wijze onder woorden gebracht. Wat opvalt bij een 
aantal van de in de Nexusbundel samengebrachte schrijvers is een zeker dédain 
voor de politiek. Voor hen is de uit de gemeenschappelijke markt voortgekomen 
Unie met de vele regels voor mededinging en daaraan verbonden zaken eerder 
een belemmering dan een opstapje naar een dieper verbonden Europa.  Hun 
kritiek komt daarmee in de buurt van de populistische bezwarenmakers. 
Gelukkig bevat de bundel ook andere stukken met meer begrip voor wat er tot 
nu toe is opgebouwd en voor het met compromissen belaste bestuurlijke werk 
van de aan afspraken en regels verbonden samenwerking. Verschillen zijn er ook 
bij de pogingen om de Europese identiteit te formuleren, beter en preciezer dan 
de ervaring van de naar Europa teruggekeerde wereldreiziger. Die verschillen 
lopen uiteen van het platonisch streven naar boven de mens uitreikende 
inzichten als typisch voor Europese denkers en leidslieden via het gemeengoed 
van grensoverschrijdend bekende schrijvers tot het pragmatisch willen 
erkennen van lotsverbondenheid in een uithoek van het Euraziatische continent 
op weg naar een veilige toekomst vanuit een roerig verleden. Dat laatste besef 
zou bij alle verschillen toch de praktische basis moeten zijn voor de verdere 
opbouw van Europa. De Nexus bundel bevat ook gemakkelijke kritiek op de 
Brusselse regels voor de met de vrijhandel verbonden eisen aan veiligheid en 
mededinging maar er zijn ook bijdragen waarin die kritiek contraproductief 
wordt geacht zonder constructieve denkbeelden  voor de toekomst.  
Er is een essay in deze bundel, die er uit springt. Dat is een beschouwing van de 
filosoof Karl Jaspers (verw. 2.4) daterend van kort na de oorlog en getuigend van 
een vooruitziende blik. Jaspers knoopt aan bij zijn voorgangers Kierkegaard en 
Nietsche. Die worstelden met de vraag hoe de leegte van het krimpende en 
aangevochten Christendom moet worden opgevuld. Die vraag dreigt nu te 
worden beantwoord met de terugval in bekrompen nationalisme. Daarmee 
dreigt Europa een graag bezocht museum te worden van wat religie en kunst 
hebben nagelaten in een verzameling landen, die het nu wat beter met elkaar 
kunnen vinden. Dat Europa wordt overvleugeld door beter georganiseerde 
grootmachten elders, die meer nog dan  Europa destijds de techniek in de rug 
hebben om hun samenleving en hun macht te structureren. Als Europa meer wil 
zijn dan een museum dan zal dat met een gemeenschappelijke politiek moeten 
zijn die de persoonlijke vrijheid weet te combineren met tolerantie en vergaande 
samenwerking. Tot zover het beeld dat oprijst uit de aan Europa gewijde bundel 
van Nexus. 
Kijken we naar de historische basis voor de ontwikkeling van de opvattingen 
over staatsinrichting en democratie dan zien we daar duidelijke waardering voor 
de in de lidstaten gegroeide bestuurlijke verhoudingen. Het betreft dan in de 
negentiende eeuw verworven parlementaire democratie en de met de vrijheid 
van de burger verbonden instituties als garantie voor een aan grondrechten en 
wetten gebonden staat. Die politieke cultuur moet op basis van het Unieverdrag 
nu ook meer ruimte krijgen in de nieuwe lidstaten van de Unie. Ze is ook terug te 
vinden in de opbouw van de Europese instituties met een parlement en met 
andere arrangementen voor transparantie en zeggenschap zoals de eis van 
consensus voor nieuw strategisch beleid. Die zaken hebben bij de 
totstandkoming van het hervormingsverdrag van Lissabon in 2009 een grote rol 
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gespeeld. Naast het Europese Parlement hebben de nationale parlementen 
zeggenschap gekregen om hen onwelgevallige voorstellen van de Europese 
Commissie tegen te houden als daar op dat nationale niveau een duidelijke 
meerderheid voor is. Al eerder was in verband met de uitbreiding van de Unie in 
1993 afgesproken, dat nieuwe lidstaten democratische principes en 
mensenrechten moesten respecteren. Aan het nu geldende 
samenwerkingsverdrag is als bijlage een handvest van mensenrechten 
toegevoegd, dat eerder bedoeld was om onderdeel te worden van een Europese 
grondwet. Die grondwet heeft het niet gehaald. Deze bijlage mag nu geen 
verdragswettelijke basis zijn voor nieuw beleid. Bovendien hebben Engeland, 
Polen en Tsjechië zich tegen de toevoeging van dit handvest verklaard. Er zit dus 
een rafelrandje in de aan individuele rechten en vrijheden gewijde bepalingen. 
Dat zit er ook aan de voor democratische principes nodige onafhankelijke 
rechterlijke macht, waar in Polen de conservatieve meerderheid politiek 
onwelgevallige rechters heeft ontslagen. Desondanks zijn de geldende 
bepalingen over vrijheid en rechtszaken, die elders in de wereld worden 
bewonderd en samen met de redelijk welvarende economie, Europa in de ogen 
van derden tot zoiets als het beloofde land hebben geleid. Hier is helaas de 
paradox, dat veel  Europeanen daar zelf geen oog voor hebben. Ze weten 
nauwelijks  dat het direct gekozen Europese Parlement vergaande 
bevoegdheden heeft verworven. Hun blik is meer naar binnen gericht. 
Uitzondering is hier het grotere bedrijfsleven. Die weten op grond van 
welbegrepen eigenbelang de weg naar Brussel goed te vinden.   De band met de 
direct verkozen leden van het Europese Parlement had steviger kunnen zijn als 
er meer binding was geregeld met de nationale parlementen en er gekozen zou 
kunnen worden voor een afgevaardigde vanuit een eigen kiesdistrict. We komen 
daar later in dit stuk nog op terug.  
De hier geschetste opvattingen van de culturele voorhoede over de meer of 
minder bindende kracht van de Europese cultuur bieden niet veel aanzetten voor 
de verdere Europese integratie. Europa is meer een zaak van verstand dan van 
hart. Bij het adagium ,,Samenwerking, waar het moet, nationaal beleid waar het 
kan” ligt de nadruk meer dan ooit op de nationale soevereiniteit. Verdergaande 
stappen zullen meer een zaak van verstand en noodzaak zijn. De 
vluchtelingencrisis is op het moment dat we dit schrijven zo een zaak die tot 
verder gaande samenwerking noopt. Hetzelfde geldt voor het monetaire beleid 
in de eurozone. Dat wordt uitgevoerd door de raad van bankpresidenten van de 
Europese  Centrale Bank. Er is geen bevoegde Europese Commissaris voor de 
politieke begeleiding.  Dat doen de achttien ministers van financiën van de 
eurolanden. Die houden vast aan terugbetaling van schulden, maar worden het 
dank zij het bestaan van de euro gemakkelijker eens dan de ministers voor 
vluchtelingenzaken.  
Deze malaise mag ons de ogen niet sluiten voor andere bijdragen aan de  
Europese samenwerking, met name die  van de techniek en de daarmee 
verbonden cultuur. Technici en ingenieurs hebben op allerlei terreinen Europa 
gemaakt tot wat het nu is. Sommigen van hen hebben initiatieven genomen, die 
voor politici aanleiding waren om vormen van grensoverschrijdende 
samenwerking te bezegelen. In de serie ,,Making Europe, Technology and 
Transformation” {verw. 2. 5}, uitgegeven door Palgrave en Macmillan, zijn daar 
veel voorbeelden van te vinden. Een vroege pionier was Michel Chevalier. Al in 
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1830 zag deze jonge Franse ingenieur een verband tussen de bouw van 
spoorwegen en vrede en welvaart voor Europa. Samen met 
scheepvaartverbindingen zou de daarmee verbonden technische ontwikkeling  
de landen in Zuid- en Midden-Europa dichter bij elkaar brengen. Chevalier 
verbleef twee jaar in de  Verenigde Staten en vond daar de bevestiging van de rol 
van nieuwe infrastructuur voor samenhang en welvaart. Hij verwierf een 
invloedrijke positie in Frankrijk en propageerde de aanleg van de Simplon tunnel 
en het  Suezkanaal. Zijn naam is verbonden met het Cobden-Chevalier 
vrijhandelsverdrag van 1860 tussen Engeland en Frankrijk. Chevalier kreeg veel 
navolgers in de ingenieurswereld van de negentiende eeuw. Die zorgden er voor 
dat Europeanen zonder veel belemmeringen tot aan 1914 per trein konden 
reizen naar Sint Petersburg en andere plaatsen in de periferie van Europa. Ook in 
de turbulente jaren daarna met oorlog en nieuwe en meer bewaakte grenzen in 
Europa dwong de techniek tot samenwerking op tal van terreinen, waarbij veel 
nationalistische weerstand moest worden overwonnen. Het betrof telegraaf-, 
telefoon- en radioverbindingen en uiteindelijk de positiebepaling met satellieten 
en controle van het luchtruim voor de civiele luchtvaart. Het is tekenend dat de 
met die laatstgenoemde taak belaste ,,Eurocontrol” veertig jaar nodig had om de 
strijd te winnen met de nationale verkeersleiding en een volwaardige 
grensoverschrijdende controle te mogen uitvoeren. Het duurde lang maar de 
logica van de techniek won hier uiteindelijk het pleit.   
Dat ingenieurs met hun plannen afhankelijk waren van de politiek was duidelijk. 
Zij waren niet de baas. Vooral na de eerste wereldoorlog moesten ze rekening 
houden met nieuwe staatsgrenzen en daaraan verbonden beperkingen.  Maar die 
afhankelijkheid was minder in al die gevallen waarbij men het eens moest 
worden over aansluitingen, en standaarden. Daar moesten technische 
deskundigen aan te pas komen. Die  moesten besluiten voorbereiden in 
internationaal verband en wisten daarmee meer van de wereld om hen heen en 
de daar spelende belangen dan veel politici. Zij hebben ook in de moeilijke jaren 
na de eerste wereldoorlog en daarna tijdens het ijzeren gordijn veel gedaan om 
praktisch en menselijk verbindingen in stand te houden. Het begin van de 
Europese samenwerking na de oorlog in de vorm van de Europese Kolen en Staal 
Gemeenschap was niet alleen het werk van de Franse minister Schumann en de 
Duitse Bondspresident Adenauer. Ook mijningenieurs en staalmagnaten die 
elkaar kenden van voor en zelfs tijdens de oorlog hebben een niet te 
verwaarlozen rol gespeeld in de uiteindelijke samenwerking. Ook mag de rol van 
de Verenigde Naties en de VN- Commissie voor Europese economische samen- 
werking tijdens de koude oorlog niet vergeten worden. De voorzitter van die 
Commissie kon een beroep doen op ingenieurs om kennis uit te wisselen en 
bepaalde verbindingen in stand te houden. Voor degenen die zo in 
communistisch Oost-Europa konden rondkijken was het frappant te zien welke 
rol ingenieurs speelden in de binnen dat gebied gerealiseerde infrastructuur en 
samenwerking bij vervoer en energievoorziening. In feite waren er veel meer 
ingenieurs betrokken bij grensoverschrijdende contacten dan traditionele 
cultuurdragers zoals bijvoorbeeld musici. Gesteld mag worden dat de ingenieurs 
dank zij de technische ontwikkeling op zijn minst een katalysatorfunctie hebben 
vervuld bij de grensoverschrijdende  samenwerking. Wetenschappers en 
informatietechnici hebben overigens op geheel eigen kracht het wereldwijde 
internet in het leven geroepen. Dat heeft massa’s gebruikers met elkaar 
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verbonden, zodanig zelfs dat in hun ogen de EU op het gebied van de 
informatietechnologie een gepasseerd station is. Daarbij wordt wel over het 
hoofd gezien dat de Unie met zijn mededingingsbeleid er voor gezorgd heeft dat 
de aanvankelijk hoge  tarieven voor het internationale telefoonverkeer zijn 
verlaagd. 
Met de afspraak voor klimaatbeheersing  en de daarvoor nodige duurzame 
energievoorziening wordt er een sterkere binding gelegd tussen de Europese 
Unie en de op internationale samenwerking gerichte cultuur van de ingenieurs. 
De doelstelling van 20 procent duurzame energie in 2020, groeiend tot meer dan 
50 procent in 2050 zijn ambitieus, zeker voor het op dit gebied achtergebleven 
Nederland. Meer besparing door isolatie en gebruik van bodemwarmte in de 
bouw, minder gebruik van kolen en olie door meer zonnepanelen en meer 
windmolens moeten het waar maken. Bij de zonnepanelen en de windmolens is 
nog een slag te maken met kostenverlaging als het lukt flexibele zonnefolies 
marktrijp te maken en beduidend meer grote windmolens op zee en op het land 
te realiseren.  
Het ontbreken van een door de EU vastgesteld en verplichtend 
gemeenschappelijk en veelomvattend energiebeleid beperkte de Unie tot het 
bevorderen van meer mededinging van energieleveranciers en 
voorzieningszekerheid bij de aanleg en import van aardgas en betere 
afstemming van de nationale stroomnetten voor het verwerken van 
windenergie. Hier hebben en zullen ter zake kundige technici de condities 
moeten bepalen waarmee twee tot drie keer zoveel windenergie in het net kan 
worden opgenomen dan tot voor kort mogelijk werd gehouden. Zij zullen ook de 
beleidsmakers het vertrouwen moeten geven dat de door hen verleende 
subsidies op de bouw van windmolens geleidelijk kunnen worden afgebouwd. 
Als dat niet lukt wordt de voor duurzaamheid nodige energiebelasting voor 
consumenten onaanvaardbaar ( tien tot twintig keer zo hoog. (verw. 2. 6 , 
rapport van de ,, De Groene Rekenkamer” 2014.)  De nu zeer lage olieprijs van 50 
dollar per vat zal minstens moeten verdubbelen om die hoge belasting ondanks 
het klimaatakkoord en het milieubesef  enigszins aanvaardbaar te maken. Hier 
speelt een strijd  tussen economen en de met een ruimere tijdhorizon werkende 
technici. Bij de bindende afspraken van het klimaatakkoord zal het gezag van die 
verder kijkende technici het moeten winnen van de economen. Rugdekking door 
de instellingen van de Europese Unie kan daarbij helpen.  Met de bestaande  
regels en de vele voorstellen voor samenwerking op energiegebied is de Unie 
een onvervangbaar coördinatiecentrum geworden voor de transnationale 
energietransitie. De situatie dwingt wel tot een samenhangend Europees 
beleidsplan. Daarvoor is durf nodig. Helaas hebben technici daarvan meer in huis 
dan politici.  
Na dit zijstapje naar de technische cultuur kijken we nog even naar wat de 
cultuur in de klassieke zin te bieden heeft voor de instandhouding en de 
eventuele verdieping van de Unie. We noemden al de in alle Europese talen 
vertaalde romans met tot veler verbeelding sprekende personages. We noemden 
ook de studies en boeken over de dieptepunten en hoogtepunten van het in dit 
opzicht unieke Duitsland. Daarbij speelde de  ,,Vergangenheitsbewaltigung” een 
grote rol. Dat niet goed te vertalen woord benadrukt het belang van het 
afrekenen met de puur nationalistische theorieën en sentimenten. Het heeft een 
stempel gedrukt op de Duitse rol in de Europese en internationale politiek. Het 
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boek van de Londense bankdirecteur Green met de titel ,,A Reluctant Meister” 
geeft daarvan een voortreffelijk overzicht. (verw.  
2. 7).  Het maakt duidelijk dat terughoudendheid bepalend is voor het optreden 
van de Bondsrepubliek, die ondanks de centrale en sterke positie liever geen 
voortrekkersrol vervult in de Europese strategische politiek.  
  
Uiteraard zijn er studies en boeken gewijd aan de gang van zaken in de 
moeizame Europese besluitvorming. Het zijn vaak  analyses en geen boeken met 
baanbrekende en inspirerende vooruitzichten. Wel geven ze een kijkje in de 
Europese keuken. We vinden dat terug in het eerdergenoemde boek ,,Passage 
naar Europa” van Luuk van Middelaar, die beschrijft hoe zich een tussensfeer 
heeft ontwikkeld tussen het Brusselse bestuur en de nationale regeringen waar 
de zaken worden beslist.  Een ander voorbeeld is het boek van Philppe Legrain 
,,European Spring”. (verw. 2. 8)  Legrain zat als econoom en adviseur dicht bij het 
vuur en neemt de vrijheid voor radicale voorstellen om zonder belasting op 
inkomen maar met verhoogde btw met duurzaamheidstoeslag en hogere 
belastingen op  pensioenen en vermogen de Europese markteconomie nieuw 
leven in te blazen. Deze  in wezen neoliberale voorstellen hebben weinig 
aandacht gekregen, al was het maar door de afkeer voor fiscale bevoegdheden 
van de Europese Commissie. Meer markant is het boek van de liberale euro-
parlementariër en oud-minister van België  
Guy Verhofstadt ,, De Ziekte van Europa”. (verw. 2. 9). Verhofstadt beschrijft 
uitvoerig de onbekwaamheid tot handelen van de Europese Unie bij de voor die 
Unie grote uitdagingen ten tijde van de oorlog in de Balkan, de Kosovo-crisis  en 
de door Poetin ontketende conflicten in Georgië en de Oekraïne. De op consensus 
aangewezen Raad van Ministers was steeds te laat en te verdeeld om tijdig paal 
en perk te stellen aan deze ontwrichtende acties. Op de Balkan moest de 
Amerikaanse macht het pleit beslechten; verder naar het Oosten kwam men niet 
verder dan economische sancties, die tot nu toe Poetin niet heeft doen inbinden.  
De liberaal Verhofstadt komt tot een harde conclusie. Hij acht op grond van het 
falen van de EU de eenzijdige en ingewikkelde constructie van de Unie niet 
levensvatbaar.  Hij grijpt daarbij terug op de afwijzing van het eerste ontwerp 
van de Europese grondwet in het kader van een plan voor een Europese Defensie 
Gemeenschap door de Franse Nationale Vergadering als de primaire oorzaak van 
het zwakke en ontoereikende fundament van de Europese integratie. De 
weigering van de Franse president De Gaulle in 1967 om de Europese Commissie 
meer macht  te geven haalde daar nog een poot onderuit. Wat volgde was een 
onevenwichtige Europese autoriteit met veel bevoegdheden op het vlak van 
markt, mededinging en monetair beleid,  maar zonder enige doortastendheid 
overal daar waar andere belangen in gevaar kwamen. Voor Verhofstadt is dat 
aanleiding uitvoerig terug te komen op de door von Brentano in 1952 
geformuleerde grondwet voor een federatie van de zes oorsprongsstaten van de 
Unie. Het stuk met slechts 117 artikelen is een wonder van eenvoud en 
duidelijkheid vergeleken met de huidige verdragstekst, zoals die na de afwijzing 
door Frankrijk en Nederland van de zogenaamde grondwet is aangepast. 
Verhofstadt weet zelf goed waar de lengte en de ingewikkeldheid van het huidige 
verdrag van de Unie vandaan komt. In 1952 ging het om zes staten met een door 
de oorlog verarmde bevolking en een heel ander levensgevoel dan de mensen nu. 
De vergelijking gaat dus mank. Maar met veel duidelijker tekst van de destijds 
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beoogde federatie heeft hij wel een punt. Met het confederale en voor een klein 
deel federale karakter van de huidige Unie met vergaand monetair-  en handels 
economisch beleid en veel vrijblijvendheid op het gebied van buitenlandse zaken 
en sociaal beleid wordt de daarbij behorende verdragstekst vanzelfsprekend 
lang en ingewikkeld. Er is daar wel te vinden wat de inmiddels verruimde 
bevoegdheden van het Europees parlement zijn, maar niet goed te vinden wie 
uiteindelijk de baas is. Voor verandering of vernieuwing van beleid zijn dat nog 
steeds de 27 topmensen van de nationale regeringen die het over eventuele 
aanpassingen met hun allen eens moeten worden. De directe verkiezing van 
leden van het Europese parlement uit nationaal samengestelde kandidatenlijsten 
heeft daar zoals al eerder gesteld geen verandering in aangebracht.  Tot zover 
ons commentaar bij het boek van Verhofstadt. 
 Zoeken  we buiten die kring van ingewijden naar cultuuruitingen ten dienste van 
de Europese zaak dan moet het journalistieke werk worden genoemd van Geert 
Mak. Die bezocht de Europese lidstaten kort voor en na de eeuwwisseling en 
bracht daarvan verslag uit in zijn boek ,,In Europa; Reizen door de Twintigste 
Eeuw”. (verw. 2.10). Zijn op veel ervaring gebaseerde slotbeschouwing 
opgeschreven in 2003 bevat een aantal nog steeds actuele bevindingen. Mak 
ervoer dat de verruiming van de Unie naar Midden- en Oost Europa en het 
daarmee verbonden vrijere verkeer van werknemers minstens zoveel jalousie 
over de hogere beloningen in het westelijk deel van de Unie veroorzaakte als 
dankbaarheid over de voordelen van dat vrije verkeer. Dat zal, gelet op de 
tegenwoordige gang van zaken in Polen en Hongarije niet veel veranderd zijn. 
Een andere opvallende ervaring is de rol van de lokale en regionale 
gebondenheid. Europeanen zijn gehecht aan hun streek, misschien net zo veel als 
aan hun land. Europa is ook een continent van regio’s. Hoewel regionale 
ontwikkeling een beleidsspeerpunt is van de Europese Unie vindt men die 
regionale betrokkenheid niet expliciet terug in de afvaardiging naar het 
Europese Parlement. Dat zou anders kunnen, maar dan moet er bij de 
verkiezingen een al of niet gemengd districtenstelsel zijn, waardoor er personele 
banden komen met de regio’s. 
Geert Mak kwam dertien jaar geleden al tot de conclusie dat Europa geen plaats 
heeft in de denkwereld van de Europeaan. ,,Mensen hebben verhalen nodig om 
het ontoegankelijke te vatten en het noodlot een plaats te geven”. De eigen streek 
en het eigen land met zijn taal en geschiedenis bieden een plek voor die verhalen. 
In Europa is die plek er niet. Er is wel een voor veel Europeanen bruikbare en 
gemeenschappelijke taal: het Engels. Maar voor de in die taal levende mythen en 
geschiedenissen moet je in Engeland wezen, een land dat zich nu afkeert van  de 
Unie. De geschiedenis van de Europese samenwerking en van de Unie kent wel 
een aantal baanbrekende en markante personen zoals Altiero Spinelli en Jacques 
Delors. Zij zijn niet het onderwerp geworden van een veel gelezen biografie.  
Toch hebben veranderende cultuur en techniek  Europa zodanig getekend dat er 
ondanks de verschillen wel iets te zeggen valt over datgene wat kenmerkend is 
voor dit gebied. Dat is om te beginnen een niet-fatalistische levenshouding en 
een duidelijke keuze voor vrijheid bij de bepaling van de persoonlijke en 
gemeenschappelijke ontwikkeling. Men staat open voor verandering maar onder 
de voorwaarde van respect voor het eigene van taal en afkomst. Er is respect 
voor de culturele prestaties van de verschillende landen en ook een zekere mate 
van tolerantie voor de daaraan verbonden pretenties. Die tolerantie heeft veel te 
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lijden gehad van onderlinge en moorddadige strijd. Wat er in de Europese Unie is 
overgebleven van de zwaar beproefde tolerantie zal bepalend zijn voor de 
bereidheid tot verdergaande samenwerking.    
 
WAT DEUGT ER NIET AAN DE EUROPESE UNIE? 
Hierboven is de voorgeschiedenis en de moeizame ontwikkeling van de 
Europese Unie beschreven. Gezocht is naar bindende elementen los van de 
verstandige motieven op het vlak van vreedzame verstandhouding, economie en 
geopolitiek. Dat zoeken leverde weinig zaken op die Europeanen in de Unie doen 
hechten aan het bestaan van de Unie en de voortgaande integratie. Zoals al 
eerder opgemerkt is de betrokkenheid bij de Unie meer een zaak van verstand 
dan van hart. Verstandelijk gezien zijn er ook kritische kanttekeningen te maken, 
die meespelen in de vooruitzichten voor de Unie. Die verdienen nader te worden 
bezien. Voor de schrijvers van dit stuk met hun in een eerder essay geuite 
bezwaren tegen de tijdgeest van het neoliberalisme is dat in de eerste plaats de 
rol van de huidige EU als steunpilaar van het met het neoliberalisme verbonden 
marktdenken. Dat bezwaar is onder de gegeven omstandigheden reëel. Het vrije 
verkeer van goederen en de regels voor mededinging geven ruimte aan de 
neoliberale manier van handelen en denken. Wie uit een sociaal oogpunt 
beperkingen zou willen opleggen aan de markt in de vorm van sociale premies of 
regels voor de arbeidsverhoudingen zal weerstand moeten overwinnen, ook op 
het bovennationale vlak. Werken aan de sociale vooruitgang behoort niet tot de 
bevoegdheden van het Brusselse bestuur. Het zijn de lidstaten die dat zo hebben 
besloten en de EU tot een machine voor een vrije markt en evenwichtige 
mededinging hebben gemaakt. Zij wilden het sociale beleid niet uit handen 
geven. Samen met het vrije verkeer van werknemers leidt dat tot veel inter-
europese migratie met spanningen. In de meer welvarende lidstaten tot angst 
voor verdringing op de arbeidsmarkt en in de minder welvarende lidstaten tot 
tekorten aan vooral geschoold personeel. De markt kan die spanningen niet 
wegnemen.  
Met het primaat van markt en mededinging is wel het belang van consumenten 
op het vlak van de prijsvorming gediend, maar niet die van de sociale cohesie. 
Het belang van de consument bij een stabiele munt wordt ook gediend door de 
nieuwe regels van de EU voor de solvabiliteit en eigen verantwoordelijkheid van 
de banken. Het betreft supranationaal beleid, waarvan de doelstellingen zeer wel 
zouden passen in een minder neoliberaal en meer sociaal beleid. Dat zou niet 
gelden voor de nu in discussie zijnde voorstellen voor de verdere liberalisatie 
van de wereldhandel met de omstreden clausule voor het recht van 
ondernemingen om bij een bovennationale rechter schadevergoeding te eisen 
van regeringen, die in strijd met de bepalingen van de vrijgemaakte 
wereldhandel bedrijven in de weg zitten. Als de uitslag van de discussie in het 
Europese Parlement en de verdere onderhandelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie die kant uit zou gaan dan zou dat de neoliberale 
globalisering meer dan ooit in de kaart spelen. De eenzijdigheid van de Unie met 
vergaande bevoegdheden op het vlak van markt en buitenlandse handel en lege 
handen op het terrein van de sociale vooruitgang past bij het neoliberale denken. 
Het is, economisch gezien, geen slechte zaak maar staat op gespannen voet met 
het gebrek aan sociale vooruitgang. En dat is weer een gevolg van het buiten de 
Unie houden van het sociale beleid. 
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Een volgend punt van kritiek is de trage besluitvorming. Over de onterechte 
kritiek op de ondoorzichtigheid ondemocratische regelzucht is hierboven al het 
een en ander gezegd. Alle Brusselse regels komen voort uit besluiten, genomen 
door democratisch gelegitimeerde regeringen van de lidstaten en ook nog 
goedgekeurd door  het direct gekozen Europese Parlement. Het is de democratie 
van gekozen vertegenwoordigers en bestuurders zoals die ook in de lidstaten 
geldt. Wie dat ondemocratisch of ondoorzichtig noemt moet eerst maar eens 
beginnen om de democratie in eigen land dichter bij de burger te brengen. 
Daarvoor is een referendum geen beproefd recept, getuige de kater in Engeland 
na de krappe meerderheid van 50 plus 2 voor uittreding.  
De kritiek op de moeizame besluitvorming is terecht en ten dele het gevolg van 
de eerder gebleken onwil van de lidstaten om de EU meer handelingsbekwaam 
te maken. De keuze voor uitbreiding in plaats van verdieping met nu 28 lidstaten 
is hier medebepalend. De jarenlange praktijk van de zogenaamde tussensfeer 
met tijdrovende onderhandelingen in het voorportaal van de Brusselse 
instellingen is mede een oorzaak van het gebrek aan handelingsbekwaamheid. 
We zien nu de gevolgen bij de vluchtelingencrisis. Het door de tussensfeer 
aangetaste gezag van de Europese Commissie en de samen met die Commissie 
gedane afspraken worden niet nagekomen. Het systeem is stellig niet 
crisisbestendig en zou alleen al wat dat betreft moeten worden veranderd.  
Een derde punt van kritiek is de ondanks een parlement en Europese 
verkiezingen geringe betrokkenheid van de Europese burger. Dat heeft veel te 
maken met de ook bij beleidsmakers bestaande manier om met hun problemen 
te wijzen op het moeizame overleg in de Brusselse organen en de op de 
economie gerichte eenzijdigheid van de materie. Het ontgaat de media niet dat 
de onderhandelingen soms met opgewekte tegenzin worden gevoerd en dat 
helpt niet om de burger als kiezer te interesseren voor de positieve kanten van 
de Europese samenwerking. De afgevaardigden in het Europese Parlement 
mogen daarover hun zegje doen en zelfs beslissen als de compromissen zijn 
uitonderhandeld. Zij lopen niet voorop in de voorbereiding van de besluiten. Er 
is hierboven al gewezen op een mogelijke versterking van de positie van de 
Europese parlementariërs in  hun thuisland, waarbij deze een eigen Europees 
kiesdistrict hebben en tevens lid zijn van het nationale parlement. Dat vergt wel 
verdragswijziging. Die wijziging is niet nodig als een klein aantal parlementariërs 
de assistentie krijgen om voor bepaalde voorstellen en actuele Europese zaken 
burgerpanels samen  te stellen om de betrokkenheid te vergroten en tot een 
beter oordeel te komen. Dit neemt niet weg dat Europa pas interessanter wordt 
als het meer te zeggen krijgt over zaken van milieu, energie en sociale 
ondersteuning. En vooral dat laatste vergt toch weer revisie van het Unieverdrag. 
Uit een oogpunt van parlementaire democratische procedures is de huidige gang 
van zaken bij nieuwe besluiten allesbehalve ondemocratisch. Regeringsleiders 
moeten zich verzekeren van parlementaire steun in hun land voordat ze 
beginnen met de onderhandelingen. Zevenentwintig landen met hun 
parlementen kunnen zich er mee bemoeien. Valt er een besluit dan is dat nog 
geen gemaakte zaak. Het moet thuis in het nationale parlement geen weerstand 
van de meerderheid veroorzaken. Dan is er ook nog het Europese Parlement, die 
dat besluit moet goedkeuren. Kortom, democratischer kan het niet. Al die checks 
and balances kosten tijd. 
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Verdragswijziging is ook nodig om een einde te maken aan de onmacht in de 
soms conflictueuze verhoudingen met de vooral grote landen buiten de Unie met 
overtuigende machtsmiddelen. Dat zou de Unie tot partner maken van de NAVO 
en versterking betekenen van de handelingsbekwaamheid van het Europese 
bestuur, lees: de Europese  Commissie. Uit het voorgaande is duidelijk, dat dit 
onder de gegeven omstandigheden niet zal gebeuren. Dit vierde punt van kritiek 
op de in geopolitiek opzicht bestaande machteloosheid, zo sterk benadrukt door 
de hierboven genoemde Verhofstadt, kan pas echt gelding krijgen als de lidstaten 
er de noodzaak van gaan inzien. 
Ook een punt van kritiek is het grote gewicht van de landbouwpolitiek en de 
daarmee samenhangende besteding van Europese gelden aan regionale 
ontwikkeling. Dat heeft voor boeren en landarbeiders de overgang naar de 
gemechaniseerde landbouw enorm vergemakkelijkt en de infrastructuur in 
landelijke gebieden verbeterd, maar in het licht van de beperkte inkomsten van 
de Unie geld onthouden aan de nu even of meer belangrijke zaken van milieu en 
duurzaamheid.  Hier kan zonder ingrijpende wijzigingen stellig veel veranderd 
en verbeterd worden. In dit verband is door Went c.s.  gepleit voor een grotere 
rol van de steden in de voorbereiding van de besluitvorming over de Europese 
begroting. (verw. 2.12)  Het zou sporen met de groeiende rol van de steden als 
broedplaatsen van innovatie en werkgelegenheid.  
Veel van de hier genoemde bezwaren zijn een gevolg van de bewust gekozen 
eenzijdige opzet. De nadruk op economie en markt en de op dat gebied aan de 
Unie verschafte bevoegdheden heeft er toe geleid dat de met het vrije verkeer 
van goederen verbonden problemen heel ijverig door deskundige ambtenaren 
zijn opgelost. Dat is ter wille van de veiligheid van consumentenproducten (en 
nu ook in het belang van milieu en duurzaamheid} heel grondig gedaan. Aan de 
daarvoor in het leven geroepen regels kan stellig het een en ander worden 
vereenvoudigd, maar ze waren wel een uitvloeisel van breed gedragen 
besluitvorming. De hiermee verbonden bezwaren wegen niet op tegen de 
voordelen van de Unie als sterk en nuttig platform voor onderhandelingen in 
ruimer verband, waarbij elk afzonderlijk land nog geen deuk op een pakje boter 
zou kunnen slaan Denk aan afspraken over de vluchtelingencrisis of aan de 
beveiliging van persoonsgegevens met de V.S. Voor nationale bestuurders is het 
langzamerhand de gewoonste zaak ter wereld geworden om voor deze en 
dergelijke problemen het Brusselse platform te gebruiken. Ze zouden zich geen 
raad weten als de critici hun die weg zou versperren. Dat brengt ons op de vraag 
wat de Unie te wachten staat in de komende jaren.  
Op de korte termijn niet veel goeds. De Engelse uittreding zal de bestuurders 
lang bezig houden met zaken die niet dienstig zijn aan verbetering van de gang 
van zaken in de Unie. Bij de neiging om dit proces te versnellen zullen de 
voorstanders daarvan binnen Commissie en Parlement te maken krijgen met het 
gegeven dat niet zij,  maar de zevenentwintig regeringsleiders de knopen moeten 
doorhakken. Die zien waarschijnlijk geen belang in een vechtscheiding ondanks 
de door in Engeland verspreide leugens over de Unie. Engeland  is nettobetaler 
van de EU. Het uittreden kost de Unie ruim 4 miljard euro, waardoor de 
begroting zal moeten worden aangepast. Dat is slechts één van de gevolgen. Een 
ander gevolg betreft de houding van de Oost-Europese lidstaten. Die zullen zich 
waarschijnlijk verbinden om sterker te staan bij de onderhandelingen over de 
door het vertrek van Engeland nodige aanpassingen van de  uitgaven van de 
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Unie. Bij die aanpassingen zal onvermijdelijk rekening moeten worden gehouden 
met de financiële markten. De prijs voor een voorzichtige en langdurige 
afhandeling is voortdurende economische en financiële onzekerheid. Die prijs zal 
worden betaald door beleggers en dus ook door pensioenfondsen. Het kan lang 
duren voordat het stof is neergedaald met in de tussentijd een verder verlies aan 
gezicht voor de Unie.    
 
TWEE SCENARIO’S. 
 Het meest voor de hand liggende scenario is de geleidelijke aftakeling van de 
Europese Unie tot een veredelde douane-unie met veel ruimte voor de lidstaten 
om de grenzen te sluiten voor vluchtelingen en wellicht ook voor het vrije 
verkeer van mensen uit de lidstaten. Daarbij wordt aangenomen dat de 
voorstellen voor verdieping van de samenhang op het terrein van de 
economische en monetaire samenwerking afkomstig van Duitsland en Frankrijk 
gericht op een aantal kernlanden van de eurozone het niet zullen halen. Dat is 
althans heel waarschijnlijk zolang de opvattingen bij bestuurders en bevolking 
over de Europese integratie niet veranderen. Nederland, beducht voor het 
overwicht van Duitsland en Frankrijk zal hier de meest notoire dwarsligger zijn. 
Zeker zolang de afwikkeling van het vertrek van Engeland nog geen goed beeld 
geeft van de verdere gang van zaken in de EU. In dit scenario wordt 
verondersteld dat een voorstel voor verdieping zoals hierboven genoemd kan 
worden geblokkeerd.  
Omdat de technische ontwikkeling niet stil staat en de economische gevolgen 
zich zullen doen gevoelen blijft er wel werk aan de winkel. Bijvoorbeeld met het 
maken van regels voor de kosten van het internetverkeer in het belang van de 
gebruikers en ter beteugeling van de economische machtposities van 
Amerikaanse internetbedrijven zoals Google of Amazon. Ook de wereldwijde 
afspraken over de vermindering van de uitstoot van kooldioxyde zal wel het een 
en ander  te doen geven. Dat zal ook zo zijn in de sfeer van de buitenlandse 
handel waar een gezamenlijk optreden van de Unie nu eenmaal beter uitpakt dan 
wat elk land afzonderlijk kan bereiken. Dan is er nog de lopende opdracht, 
althans voor de eurozone, om de Griekse schuldencrisis tot een goed einde te 
brengen en de deal over vluchtelingen met het autoritaire Ankara te laten 
functioneren. Allemaal kwesties waarvoor ook in de toekomst de nationale 
bestuurders elkaar op de een of andere manier moeten zien vast te houden. Men 
blijft dus tot elkaar veroordeeld.  
Als dit doormodderen gepaard gaat met weinig economische groei en blijvend 
hoge werkloosheid zal er in het voetspoor van de Engelse uittreding een moment 
komen van bezinning op het verdrag van de Unie. Dat verdrag zal dan plaats 
moeten maken voor een losser verband, waarin lidstaten hun eigen keuze maken 
voor verplichtende samenwerking. Zuidelijke landen zouden uit de eurozone 
kunnen stappen. De Europese Commissie zou de rol toegewezen krijgen van een 
secretariaat voor het vergemakkelijken van de diverse samenwerkingsvormen in 
een Europa à la carte. Daarbij zou ze de  bevoegdheid verliezen om voorstellen te 
doen voor verdergaande  samenwerking. Zo krijgt Europa het karakter van een 
mozaïek van staten, die samen weinig of geen invloed hebben op het 
wereldtoneel. Dat kan alleen veranderen als de omstandigheden nopen tot een 
gezamenlijke Europese defensie. Dan wordt dat mozaïek een confederatie met in 
het voetspoor van de militaire samenwerking een gemeenschappelijk 
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buitenlands beleid. Die uitkomst van dit scenario is niet denkbeeldig maar zal 
veel tijd kosten. 
In de tussentijd zal de nadruk blijven  liggen op de vrije markt. 
Werknemersorganisaties zullen hun uiterste best moeten doen geen slachtoffer 
te worden van het liberale economische beleid. De in het Verdrag van Lissabon 
vastgelegde beginselen van gelijke rechten en beloning van gastarbeiders staan, 
zoals hierboven al gemeld, onder druk. De daarmee samenhangende spanning 
zal moeten worden opgevangen door het puur nationale sociale beleid. Dit 
perspectief van doormodderen en loslaten van het Unieverdrag doet denken aan 
de voorspelling van Jaspers. Europa wordt een veel bezocht museum en een club 
van landen, die elkaar op het zakelijke vlak weten te vinden, maar in de wereld 
als geheel niet veel in de melk te brokkelen heeft.  
 
EEN TWEEDE SCENARIO. 
Niets blijft zoals het is. Er is in de wereld geen garantie voor geleidelijkheid. 
Rusland zou de Europese zwakte kunnen misbruiken door de Oekraïne te 
annexeren.  De burgeroorlog in Syrië en Jemen zou zich kunnen uitbreiden tot 
grote delen van het Midden Oosten en Noord Afrika. De veranderde positie van 
het bankwezen in Engeland of de afscheiding van Schotland zou aanleiding 
kunnen zijn voor een nieuwe bankencrisis. De Verenigde Staten zouden de 
financiering van de NAVO geheel of gedeeltelijk kunnen stoppen. Er kan ook iets 
geheel onverwachts gebeuren. Dat zou dwingen tot meer gezamenlijk handelen. 
Dan is er de mogelijkheid van een Europese renaissance. Verlost van de Engelse 
tegenwerking is er ruimte voor een grondige herwaardering van de Europese 
integratie. Dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot vervanging van de eurogroep 
van ministers van financiën door een Europese Commissaris, bevoegd voor het 
monetaire en financiële beleid van de aangesloten eurolanden. Men zou zich ook 
kunnen bezinnen op de marktgerichte eenzijdigheid van het Europese bestuur 
en wegen gaan zoeken om het sociale beleid op bovennationale schaal handen en 
voeten te geven. De impuls daarvoor zou moeten komen niet alleen van de 
onvrede met de hardnekkige jeugdwerkloosheid in bepaalde lidstaten, maar ook 
van het inzicht, dat de markt geen antwoord biedt op de afkalving van 
werkgelegenheid door automatisering en robotisering. Niet alle lidstaten zouden 
daaraan mee moeten doen. Het verdrag biedt de ruimte voor verdergaande 
verplichtingen voor een beperkt aantal lidstaten. Afhankelijk van het resultaat 
van de poging om de economie te vitaliseren met het verruimen van de 
geldhoeveelheid zou er na schuldsanering een meer op de zuidelijke landen 
gericht stimuleringsbeleid kunnen komen. Ook in dit scenario kan de vorming 
van een Europese defensiegemeenschap als onderdeel van de Unie in beeld 
komen. Dat hangt af van de verder gaande expansiedrang van Rusland en van de 
verminderde bereidheid van de V.S . om de portemonnee te blijven trekken voor 
de Europese veiligheid. Deze optie kan voortborduren op reeds bestaande 
vormen van samenwerking van gevechtsonderdelen van sommige lidstaten. Ze 
heeft ook het voordeel van versterking en afschrikking en een doelmatiger 
gebruik van de dure machtsmiddelen.  
Voor de hier genoemde stappen naar meer integratie zijn wel topbestuurders 
nodig met visie en charisma die het electoraat aan hun kant krijgen voor een 
meer geïntegreerd Europa. Andere politici dus, dan degenen, die met opgewekte 
tegenzin de Europese machine aan de gang houden. Die andere politici  moeten 
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dan durven benadrukken dat er veel meer is wat ons bindt dan wat ons verdeelt. 
Dat brengt ons dan terug bij de aanzet van dit stuk over de gemeenschappelijke 
Europese cultuur en de in die cultuur aanwezige vernieuwingsdrang. Europa 
behoeft geen museumlandschap te worden, bewoond door bangelijke mensen. 
Die moeten worden overtuigd dat hun zorgen en belangen meer dan nu het beste 
kunnen worden behartigd op het niveau van Europees bestuur. Erkend moet 
worden dat er naast spreiding van kennis, inkomen en macht ook een stuk 
machtsoverdracht vereist is. Daarbij hoort ook een sterkere en dieper 
gewortelde positie van het Europese parlement en meer specifieke, probleem 
verbonden vormen om burgers te betrekken bij het Europese bestuur. Maar het 
moet beginnen met een culturele herwaardering van de vernieuwende kracht 
van het Europese denken over vrijheid en democratie. De tijd zal leren welk van 
de hier genoemde scenario’s zal worden gerealiseerd. Maar gelukkig is de tijd 
nog niet gekomen om Europa te gaan gedenken in klaagzangen.       
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3. NOG EENS HET NEOLIBERALISME 
In het voorafgaande openden de auteurs een aanval op het neoliberalisme. 
Reden om de inhoud van deze stroming nader onder de loep te nemen. Wat 
houdt dit verschijnsel in? 
We wagen een poging. Om te beginnen met woord liberaal, een woord dat is 
afgeleid van het Latijnse  liberalis, in het Frans overgenomen als liberalité en in 
het Duits Freiheitlich. In het Nederlands moet aan het begrip vrij  worden 
gedacht. In samenhang hiermee, wordt veelal gedoeld op ruimdenkend, 
onbekrompen, royaal, mild.  In kerkelijke zin: niet orthodox, politieke wortels 
liggen in het tijdperk van de verlichting en economisch ligt vrije mededinging  
voor de hand. Van de filosofen met grote invloed op de ontwikkeling van het 
liberalisme noemen wij Voltaire, de vrijdenker Spinoza , terwijl in het begin van 
de 18e eeuw  Montesquieu,  door zijn inzet voor vrijheid, als aartsvader van het 
liberalisme wordt gezien.  
In Nederland wordt de vrijhandelsstad Amsterdam  wel genoemd als de 
broedplaats van het liberalisme.  De stad kreeg al snel een magneetwerking op 
individuen, gelet op de uiteenlopende mogelijkheden van kansen. Rijk en arm 
woonden door elkaar en zaten samen in de kerkbanken.  De auteur Russell 
Shorto (verw. 3.1) heeft de geschiedenis van Amsterdam, van wat hij noemt: de 
meest vrijzinnige stad ter wereld,  verder uitgewerkt, daarbij verwijst hij naar de 
Engelse historicus Schama, die in gelijke bewoordingen over het vrijheidsideaal 
in Amsterdam schrijft.  In de 17e eeuw werd Amsterdam de grootste en 
machtigste stad van Europa. Vrijheid in combinatie met solidariteit wordt 
kennelijk rijkelijk beloond.  Het liberale succes gaat verder: met een offensief in 
de 2e helft van de 19e eeuw werden de verkalkte instituties van het 
mercantilisme opgeruimd. De liberale democratie kwam in de samenleving als 
meest gewenste staatkundige orde naar voren. Maar de wereld houdt niet op in 
de 19e eeuw.  In het liberalisme ontwikkelde zich een stroming met grote 
gevolgen, vooral voor de economie.  In die stroming vond geleidelijk een 
afbrokkeling van waarden plaats, met name die van de solidariteit.   
Volgens Sedlacek (verw. 3. 2) een gezaghebbend econoom uit Praag, werd de 
band tussen ethiek en economie verbroken.  
Een band, die volgens Adam Smith nu juist de centrale zuil van de samenleving 
vormt.  Onder aanvoering van “zoetwater” economen uit Chicago, zoals 
Friedman, en Hayek, alsmede door politici  aangevoerd door mevrouw Thatcher  
ging het primaat uit naar een vrije markteconomie, met zo weinig mogelijke 
invloed van de overheid. Persoonlijke belangen, daar ging het om.  Materialisme 
vierde hoogtij. Op een gegeven ogenblik is het materiële denken zo overheersend 
geworden, dat het de tijdgeest is gaan bepalen, meent Von der Dunk sr (verw. 3.3). 
Dit materiële denken staat evenzo centraal in de economie. De weg van het 
economisch liberalisme leidde dan ook naar het neoliberalisme, een stroming 
zonder raakvlak met zingeving.  Door de vervlechting van politiek en economie 
werd het neoliberalisme een hoeksteen van de neoklassieke economische 
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theorie en omgekeerd.  Aldus ontstond een theorie zonder perspectief en erger. 
Door verschillende economen werd aangetoond,  dat de aangeduide politiek-
economische stroming heeft geleid tot de crisissen in 2008. Eén van hen, 
genaamd Keen, oordeelde, dat de kredietcrisis uitmondde in een bankencrisis, 
eurocrisis en economische crisis. Verw. 3.4).   Moet op grond hiervan het 
marktmechanisme verdwijnen? Dat is niet het geval. Niet de markt op zich is de 
oorzaak van decadentie en terugval, maar de kapitalistische invulling van de 
markt speelde de samenleving parten.  Bestuurders en toezichthouders kenden 
zich hoge inkomens toe, wat door de burger niet goed begrepen werd. De CEO 
van Volkswagen verdiende bijvoorbeeld meer dan 15 miljoen euro per jaar.  Het 
klassieke kapitalisme wordt gekenmerkt door toenemende verschillen in 
inkomen en vermogen.  De econoom Heilbronner  zegt kort en bondig: Capital is 
a proces oriented to profit, not to social well being. (verw.3.5) 
In dit vlak hebben gezaghebbende wetenschappers vernieuwende inzichten naar 
voren gebracht. Zo wijzen Kahneman en Porter, onder de noemer van een zinvol 
en waardig  bestaan, op de betekenis van vriendschap, motivatie en de quality of 
working life. Zodoende wordt de gerenoveerde economie op drie grondslagen 
gefundeerd en wel op: Effectiviteit, efficiency en zingeving.  Dat zijn precies de 
grondslagen van de Sociale markteconomie. De universiteit van Leiden had 
hiervoor destijds een leerstoel beschikbaar gesteld. De colleges, die we daar 
volgden waren  verrijkend.  
 
Een ander kenmerk van het klassieke kapitalisme is een ontwikkeling, die 
financialisering wordt genoemd. Dat houdt in, dat de economie steeds meer 
bepaald wordt door financiële producten en financiële transacties.  In Nederland 
is het balanstotaal van de vier grootste banken ongeveer 4 x het Nederlandse 
BNP.  General Motors verdiende voor de crisis meer met financiële producten 
dan met auto’s. Het is niet moeilijk te bedenken, dat financialisering instabiliteit 
in de hand werkt, vooral ook omdat financiering met schulden niet 
ongebruikelijk is. Er zijn nog  andere kenmerken, die in de klassieke 
economische theorie begrepen zijn, zoals een voorkeur voor het monetarisme, 
minder staatsinvloed, privatisering en bezuiniging op sociale uitgaven.   
De ideologie van het neoliberalisme heeft zich gaandeweg over de West 
Europese landen en ook daarbuiten als een robuuste vorm van het kapitalisme 
kunnen verspreiden.   
In onze stellingname hebben wij ons  zonder voorbehoud gekeerd tegen het 
neoliberalisme annex neoklassieke economische theorie. Is dat verdedigbaar?  
Wij merken op, dat de bankencrisis in de V.S.  relatief snel werd opgelost.  Dat 
doet vermoeden,  dat het neoliberalisme veel veerkracht en daadkracht kan 
opbrengen.  Het tegendeel is echter het geval. Het was namelijk de vermaledijde 
overheid, die op het juiste moment een brandweersrol vervulde en banken die in 
grote moeilijkheden verkeerden, weer op de been hielp.  Dat is in strijd met 
neoliberale principes, die onder meer inhouden, dat de overheid zich verre moet 
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houden van het economische gebeuren. Wel moet worden gesteld, dat de  
daadkracht in de VS meer is  ontwikkeld dan in Europa.  
De voorstanders van de neoklassieke theorie gaan er in het algemeen van uit, dat 
voor het verkrijgen van economische groei drie grootheden nodig zijn, te weten: 
eigendomsrechten, rechtstaat en vrije markten.  
Arie van der Zwan(Verw. 3.6)  gebruikte andere woorden, wel met een 
gelijkgestemde beperking: De enige taak van de onderneming is om mensen en 
middelen samen te brengen ten behoeve van productie, winst en werkgelegenheid. 
Deze beweringen zijn juridisch en economisch wel bruikbaar, maar ze leiden tot 
een model, dat voor de samenleving zeer tekort schiet. De samenleving is niet 
alleen gebaat met groei, maar primair  met sociale vooruitgang.  
De cultuurhistoricus Thomas van der Dunk (verw. 3.7 ) meent dat  Brexit de prijs 
is van de neoliberale koers van sociaaldemocratische politici :  
Europa zal socialer zijn of het zal niet zijn. (NRC, 8 juli 2016).  

 
 
Tot slot een anekdote4, die wij inleiden met een eenvoudige formule:  
Y nationaal inkomen = C consumptie + I investering+ Ex export– Im import+ G 
(overheidsuitgaven}. 
De neoliberalisten hebben, in tegenstelling tot Keynes, een voorkeur voor een 
kleine G. Maar het was nu juist de overheid, die de bankencrisis in 2008 ophief, 
zowel in de V.S als in Europa. 
De rol van de overheid belichten wij ook nog eens in de volgende anekdote. Het 
verhaal vond plaats op een klein eilandje voor de kust van Afrika, ongeveer 900 
km ten oosten van Madagaskar, genaamd Mauritius.  Er woonden een 
mengelmoes van volken, met verschillende talen en religies.  Het was vreselijk 
arm. Bovendien dreigde een bevolkingsexplosie.  Een keerpunt ontstond toen de 
overheid een beroep deed op een ingenieur.  Samen besloten zij een Stuurgroep  
in te stellen, om een nieuwe strategie te formeren.  In overleg met de private 
sector werd in die strategie gezocht naar nieuwe investeringskansen.  De 

                                                        
4 (Verw. 3.8) vij nar Rodrik, 2011 
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plannen werden kracht bijgezet door het verlenen van belastingvoordelen aan 
bedrijven met de beste papieren om banen te scheppen. Tevens werden 
industrieterreinen ontwikkeld met een gepaste infrastructuur. Fabrikanten 
konden daar goedkoop fabrieken en werkplaatsen huren. Getracht werd om naar 
het model van de “Oost-Aziatische tijgers” de kleine thuismarkt uit te breiden 
met export naar de buitenwereld.  Om de kwetsbare industrie te beschermen, 
werden  hoge importheffingen opgelegd. De overheid zocht met steun van de 
ingenieur naar een industriebeleid, gekenmerkt door economische diversificatie 
en  nieuwe industrieën, wel met een specialisatie in de textielsector.  
Mauritius werd één van de weinige successen van Afrika te vergelijken met de 
“Aziatische tijgerlanden”. Tot zover het succes van een overheid , die door 
Keynes niet zou zijn verbeterd.   
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4.   EEN  MEER  SOCIAAL  BELEID  VAN DE  EUROPESE  
UNIE.  Een verkenning. 

Het onbehagen bij grote aantallen mensen met de EU zal meerdere oorzaken 
kunnen hebben. Eén van die oorzaken is ongetwijfeld de komst van werknemers 
uit andere lidstaten, zoals bleek bij het referendum over het lidmaatschap van 
het Verenigd Koninkrijk. Die komst werd door de tegenstemmers als een voor 
hen bedreigende ontwikkeling gezien. Feit is dat het vrije verkeer van personen 
binnen de Unie en de gelijke behandeling voor sommige beroepsgroepen 
nadelige gevolgen kan hebben. Dat geldt te meer als werknemers van andere 
lidstaten op basis van detachering veel lager worden beloond en daarmee lokale 
arbeidskrachten verdringen.  Het is een voorbeeld van de asociale gevolgen van 
de vrije markt voor personen in de Unie, waar het sociale beleid feitelijk in 
handen is van de regeringen van de lidstaten. Dat leidt tot een dubbele houding. 
Enerzijds wil men geen discriminatie, zoals voorgesteld in een nieuwe richtlijn 
ter beperking van detachering. Dat voorstel ontmoet verzet van Oost-Europese 
lidstaten. Men wil de aan de detachering verbonden inkomsten niet missen.  Het 
verzet in Oost Europa tegen de verdeling van  de vluchtelingenstroom binnen de 
Unie is een ander voorbeeld van verzet tegen bindende afspraken in 
unieverband. Op het culturele vlak kunnen andere oorzaken een rol spelen. Zoals 
de groeiende weerzin tegen terroristische moorddadigheid met een 
fundamentalistisch islamitisch etiket. Die weerzin wordt dan zonder reden 
geprojecteerd op de al te tolerante Europese Unie. Hierboven is al aangegeven 
hoe moeilijk het is mensen te winnen voor het culturele belang van de 
samenwerking en de daaraan verbonden waarden binnen de Europese Unie in 
een gistende wereld. Voor een gezaghebbend auteur als Vandenbroucke is er in 
deze situatie alle aanleiding om te pleiten voor een meer sociale Unie. Die moet 
meer aantoonbare voordelen krijgen voor de vele kiezers waarvoor de EU een 
ver-van-het-bed show is.  (verw. 4.1 )  In het onderstaande worden de 
mogelijkheden verkend om uniebreed sociaal beleid handen en voeten te geven. 
Daarbij worden achtereenvolgens de sociale beginselen van verheffing, 
bescherming en sociale inbedding als uitgangspunt genomen.  
 
VERHEFFING. 
Sociale begeleiding als steun aan mensen en gezinnen op en onder de 
armoedegrens is duidelijk meer een zaak van lokaal beleid  en nationaal beleid. 
Dat ligt anders voor het onderwijs. Hier heeft de Unie haar sporen verdiend met 
het Erasmusproject voor de uitwisseling van studenten. Lager opgeleiden 
hebben daar geen baat bij. Die zouden ook kunnen profiteren van 
uitwisselingsprogramma voor aankomende technici en andere m.b.o-ers.  Dit 
dan naast de verruiming van de combinatie van leren en werken op regionaal  en 
lokaal niveau. De Unie kan dit stimuleren met gebruikmaking van het Sociaal 
Fonds en eventueel ook andere middelen.  Afgesproken zou kunnen worden dat 
elke lidstaat middelen vrij maakt voor de financiering en dat er meer middelen 
worden vrijgemaakt om lidstaten financieel bij te staan in geval van dreigend 
tekort aan voor dit doel bestemde middelen. Daar is geen aanvulling van het 
Verdrag voor nodig.  Wel geld. Oogmerk is het terugdringen van de nog te grote 
jeugdwerkloosheid.  Dat streven zou moeten leiden tot een daarop gerichte 
agenda voor gemeenschappelijk onderwijsbeleid.  De Unie kan wellicht middelen 
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vrijmaken voor dit doel door te besparen op het nu discutabele regionale 
structuurbeleid, zoals dat in het voetspoor van de landbouwpolitiek  is  gegroeid. 
Los daarvan is er alle reden om meer te investeren in jonge mensen en ook in 
unieverband daarop de focus te richten.  
 
BESCHERMING.  
In het verdrag van Lissabon zijn aanknopingspunten te vinden voor 
beschermend sociaal beleid.  Er is een speciaal hoofdstuk aan gewijd, dat 
inmiddels geleid heeft tot rapporten en voorstellen voor meer samenhangend  
sociaal beleid.  Sinds 2014 bestaat er het ESPN, het ,,European Social Policy 
Network’’ met rapportages en specifieke aanbevelingen voor de lidstaten. (verw. 
4.2) De Europese Commissie heeft begin 2016 doelen geformuleerd voor 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang in samenhang met de financiëel-
economische maatregelen en de verbeterde economische situatie.  (verw. 4.3) 
Volgens de hier eerder geciteerde Vandenbroucke zouden die doelen wel wat 
moeten worden aangescherpt om meer kans van slagen te hebben.  Het Europese 
Parlement heeft hier een bijdrage geleverd met concrete doelen voor wat ze 
noemt ,,de sociale zuil”.  Doelen zijn twintig procent minder mensen in 2020 
onder de armoedegrens en minstens driekwart van de leeftijdsgroep van 20 tot 
64 jaar aan het werk. (verw. 4.4)  
 
Het ontbreekt dus niet aan plannen en voorstellen om het sociale beleid in 
unieverband  meer handen en voeten te geven. Het effect daarvan wordt beperkt 
door de grote verschillen tussen de lidstaten in de opbouw van de sociale 
zekerheid .  Nederland heeft een gelaagd systeem. Bovenop de met belastinggeld 
gefinancierde AOW en de bijstand zijn er door premies betaalde voorzieningen 
voorziektekosten en werkloosheidsuitkeringen. In veel andere lidstaten zijn alle 
of bijna alle sociale uitkeringen  met geld van de overheid, lees: belastingen, 
betaald. Die verschillen maken het onmogelijk om in unieverband tot eenzelfde 
systeem van sociale uitkeringen te komen. De ministers van sociale zaken zullen 
het eens moeten worden over de doelen. Pas als die doelen op basis van het 
verdrag  concreet zijn verwoord en vastgelegd is er sprake van een ,,sociale zuil” 
en echt sociaal beleid.  Het zal duidelijk zijn dat dit meer dan nu een grotere 
betrokkenheid van de ministers van sociale zaken vereist.       
Hoofdzaak is het om aan de gemeenschappelijk aanvaarde criteria te voldoen en 
de sociale zekerheid te verankeren in de markteconomie.  
 
Die verankering zou gebaat zijn met een Europees fonds voor ondersteuning van 
de nationale fondsen voor werkloosheidsuitkeringen. Het zou goed aansluiten bij 
het gemeenschappelijk economisch beleid, gericht op het dempen van de 
gevolgen van een economische crisis. Met  de ondersteuning van een Europees 
vereveningsfonds kunnen de werkloosheidsuitkeringen ook bij nationale 
tekorten worden voortgezet. Dat voorkomt een diepe val van de consumptieve 
uitgaven en helpt voor het herstel van de economie.  In een eerder essay hebben 
schrijvers melding gemaakt van een studie over de haalbaarheid van een 
Europees werkloosheidsfonds naar het voorbeeld van het Amerikaanse federale 
fonds, dat inspringt als de fondsen van de afzonderlijke staten tijdelijk tekort 
schieten. (verw. 4.5) Een dergelijk overkoepelend werkloosheidsfonds  zou dan 
een plaats krijgen naast het Europese sociale fonds.  dat, gevoed door de 
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aangesloten landen, onder voorwaarden kan bijdragen om aan de 
bovengenoemde criteria te voldoen. 
Omdat die criteria afhankelijk zijn van de economische prestatie van het 
aangesloten land en zeker bij de invoering als gevolg van de daaraan 
voorafgaande onderhandeling niet al te stringent zullen zijn, behoeft de 
invoering niet op grote moeilijkheden te stuiten. Landen met veel werkloosheid 
en een minder florerende economie zullen het niveau van de verplichtingen 
bepalen. De hier beoogde en beperkte integratie van de sociale zekerheid gaat 
niet gepaard met substantiële  overdrachtsuitgaven van rijkere naar minder rijke 
lidstaten. Die komen pas in beeld als er een begin wordt gemaakt met een 
overkoepelend pro-actief sociaal-economisch beleid. De landen van de eurozone 
kennen nu al een reactief beleid met afspraken over de beperking van 
begrotingstekorten en overheidsschuld. Daar zijn sancties aan verbonden, die 
onlangs voor Spanje en Portugal niet zijn toegepast om het herstel in die landen 
niet onnodig te bemoeilijken.  De situatie tekent de eenzijdigheid van de 
monetaire unie van de eurolanden. In een meer sociale unie wordt dat anders 
omdat daarbij de verantwoordelijkheid voor een actief economisch beleid een 
gedeelde verantwoordelijkheid is. Dit klinkt als toekomstmuziek en dat is het 
ook.  Voor dat het over is zal er moeten worden beslist over het verdere lot van 
de euro in de zin van meer gemeenschappelijk monetair-economisch beleid en 
schuldsanering.  
 
SOCIALE BINDING. 
De kwaliteit van het bestaan is geen zaak van alleen geld en middelen. Sociale 
relaties zijn medebepalend. Die zijn als gevolg van verstedelijking en de 
neoliberale nadruk op zelfontplooiing onderhevig aan voortdurende 
verandering. Wat hier verloren gaat moet elders of in nieuwe verbanden weer 
worden opgebouwd. Het conservatieve verzet tegen deze veranderingen was en 
is een met verouderde beginselen gevoerd achterhoedegevecht met voor het 
oude Europa pijnlijke gevolgen. Nationale overheden konden die veranderingen 
niet tegenhouden. Dat zal ook een meer sociale Europese Unie niet lukken. Wat 
wel kan is bij alle beleid oog hebben voor het verlies van oude banden en voor 
het vinden van nieuwe stabiele relaties, die het leven de moeite waard maken. 
Hier gaat het om de erkenning, dat mensen niet en nooit alleen in het leven 
moeten staan. Minstens drie zaken zijn hier van belang, die ook de overheid 
betreft.  Ten eerste de plaats van het gezin waar kinderen opgroeien. Waar 
jeugdzorg nodig is, zal de lagere overheid dat moeten organiseren en betalen. In 
de tweede plaats is er het belang van goede werkverhoudingen in bedrijf en 
overheid. Daar zijn in overleg met sociale partners bijpassende regels voor te 
maken. Ook hier geldt subsidiariteit. De overheid kan dit stimuleren met 
wettelijke regels voor medezeggenschap van werknemers en hen toekomende 
rechten bij fusies en faillissement. Daar kan ook de Unie aan te pas komen om 
multinationale ondernemingen te binden aan sociale verplichtingen. Een derde 
zaak is de sociale inbedding in de kring van vrienden, van de buurt en van het 
verenigingsleven. Dit is niet een zaak voor de overheid en zeker niet voor de 
Unie ondanks het beroep dat de overheid op het vrijwilligerswerk doet. Maar het 
is wel heel belangrijk voor de kwaliteit van het bestaan. Daarom mag het 
verenigingsleven met sociale en culturele functies niets in de weg worden 
gelegd. Integendeel: het dient te worden gestimuleerd. Lokaal, nationaal en zelfs 
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bovennationaal. Dat kan met subsidies maar ook met prijzen. Zo zou het een 
sociale Unie niet misstaan om een prijs te geven aan de stad met het meest 
bloeiende verenigingsleven. Opdat vlak is een bescheiden stimulans voor wat 
hier wordt beoogd. Maar het schept wel de juiste sfeer voor de erkenning van 
sociale verbanden. 
    
 
 

 
  



 32 

BIJLAGE:  Literatuur 
 
1.1 Den Boer, Europa, de geschiedenis van een idee, Prometeus, 1997. 
1.2 Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen, Wolters, 1982. 
1.3 Riemen, De terugkeer van Europa. Nexus,70, Nexus instituut 2015. 
1.4 Sloterdijk/Dassen, De vrolijke wetenschap, Het wonder Bondsrepubliek, Nw 

Amsterdam 2009 
1.5 Van Middelaar, De passage naar Europa, Historische Uitgeverij 2009 
1.6 Schwab, Industrial Revolution, World economic forum 2016. 
 
2.1. Protestantse Kerk, Hart en ziel voor Europa, Boekencentrum 1996 
2.2. Boterman Cultuur als macht, De Arbeiderspers 2013. 
2.3. Leerssen, Spiegelpaleis Europa 
2.4. Nexus instituut, bovengenoemd. 
2.5. MakingEurope, technology and transformation. Uitg. Palagrave en Macmilian 
2.6. De Groene Rekenkamer 2014 
2.7. Green, Reluctant Meister, Haus Publishing Ltd 2014. 
2.8. Legrain, Europerean Spring  
2.9. Verhofstadt, De ziekte van Europa, De Bezige Bij, 2015. 
2.10. Mak, In Europa, Reizen door de 20ste eeuw, De Bezige Bij 2015. 
 
3.1 Shorto, Amsterdam, geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld, 

Ambo, 2014.  
3.2 Sedlácek, De economie van goed en kwaad, Scriptum, 2012. 
3.3 Von der Dunk sr: Brexit en de kloof tussen arm en rijk, revolutie is denkbaar. 

Interview NRC 22 juli 2016. 
3.4 Van Staveren, Wat kunnen wij leren van economen die (bijna) niemand meer 

leest, Boom, 2016 
3.5 Heilbroner; The Nature of Capitalism. Norton 1985. 
3.6 Van der Zwan, Koplopers en achterblijvers, Anthos 1990. 
3.7 Von der Dunk jr, interview NRC 8 juli 2016. 
3.8 Rodrik, De Globaliserings- Paradox, AUP 2011. 
 
4.1 Frank Vandenbroucke: ‘The case for a European Social Union; from muddling 

throughto a sense of common purpose. In: B. Marin, The future of Welfare in 
a global Europe, pp 489-520. 

4.2 European Social Policy Network, ESPN, synthesis reports 2015 en 2016, 
Brussel. 

4.3 European Commission, Brussel, Employment and Social Development in 
Europe in 2015.   

4.4 European Parliament, Brussel 2016, Clear targets for European social policy. 
4.5 A. Oele en R.Soeting, Essay 2015, Vooruitzichten van de sociale 

markteconomie. Zie ook: Sebastian Dullien,  A European Employment 
Scheme. Pub;icatie van de Bertelsmann Stiftung, 2014.    


