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Nederlandse Sammenvatting 

Het feit dat men de gelegenheid voorbij had laten gaan om Parijs na de Tweede Wereldoorlog 

grondig van collaborateurs te zuiveren, zou niet zo tragisch zijn geweest als het niet Parijs betrof, 

zo verkondigde de hoogleraar filosofie aan de Sorbonne, Vladimir Jankélévitch in 1948. Naar 

zijn mening ‘zou het er niet toe hebben gedaan, indien Frankrijk Afghanistan was geweest. Maar 

Frankrijk is Frankrijk, de gids van Europa en het geweten van de bevrijde mens overal ter 

wereld; wat er gebeurt op de oevers van de Seine, tussen de Hotel-de-Ville en la Concorde is van 

een bijzonder belang voor de gehele mensheid’. Deze opmerking stond niet op zichzelf. Wie op 

zoek gaat naar ideeën over Europa in de periode vanaf het einde van de oorlog tot en met de 

jaren zestig, wordt getroffen door de vanzelfsprekendheid waarmee velen ervan uitgingen dat 

Frankrijk de ultieme belichaming van Europa was. De gedachte dat Europa niet geloofwaardig 

zou zijn wanneer Frankrijk daarbinnen geen centrale rol vervulde was wijdverbreid. Cruciaal 

was daarbij dat met Frankrijk Parijs bedoeld werd. 

In dit proefschrift worden de ‘ruimtes’ in het naoorlogse Parijs geanalyseerd, waarin 

ideeën over Europa werden geformuleerd, uitgewisseld, verspreid en betwist, ruwweg vanaf het 

uitbreken van de Koude Oorlog tot het einde van de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog. Het 

begrip 'ruimte' wordt er in breed opgevat en omvat de academische wereld, politieke 

bewegingen, culturele groeperingen, tijdschriften, literatuur, manifesten, foto's, beelden en de 

fysieke stedelijke ruimte. Niet alleen wordt er in dit proefschrift aandacht geschonken aan 

expliciete verhandelingen over het continent, ook wordt ingegaan op het vertoog dat impliciet de 

voorwaarden van het denken over de betekenis van ‘Europa’ en van ‘Europeesheid’ in twijfel 

trok. Het begrip ‘Europeaniserende ruimtes’ dat in deze studie centraal staat, kent drie 

afzonderlijke definities: 1. Europeanisatie als proces; 2. Europeanisatie als de weigering om 
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‘Europa’ en ‘Europees-zijn’ als vastomlijnde, gefixeerde begrippen te beschouwen; 3. 

Europeanisatie als ontsluiting en het erkennen of zich toekennen van de begrippen ‘Europa’ en 

‘Europees-zijn’. 

In de eerste drie hoofdstukken wordt de stad Parijs als ‘Europeaniserende ruimte’ 

onderzocht door te bekijken hoe bepaalde concrete ruimtes binnen de Franse hoofdstad een rol 

speelden in het denken over Europa. Uitgangspunt van het eerste hoofdstuk vormt de stelling van 

de criticus George Steiner dat het café een wezenlijk ijkpunt vormt van het idee van Europa. De 

plaats die het café in Parijs inneemt wordt in dit hoofdstuk behandeld als onlosmakelijk 

verbonden met het idee van Europees kosmopolitisme, en wordt beschouwd als forum 

waarbinnen het vertoog over Europa werd gearticuleerd. Daarbij wordt er gekeken naar de 

implicaties van de centrale rol die het café innam voor de niet-Europese inwoners van Parijs 

vanwege het veronderstelde ‘typisch’ Europese karakter van het instituut. In deze context wordt 

in het bijzonder aandacht geschonken aan Algerijnen en zwarte Amerikaanse gemeenschappen. 

De serene rust van het café wordt daarbij afgezet tegen de ervaringen van geweld die 

kenmerkend zijn voor het discours over Europa, vooral waar het betrekking heeft op de 

Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog en de Koude Oorlog. Tot slot behandelt dit hoofdstuk de 

rol van het café met betrekking tot de beeldvorming rond Jean-Paul Sartre en in verband met zijn 

denken over het Europese vraagstuk.  

  Het tweede hoofdstuk onderzoekt de relatie tussen het discours over Europa en het 

Parijse ‘thuis’ in de breedste zin van het woord. De herstructurering die de stad kort na de 

Tweede Wereldoorlog onderging en de impact die dit had op de bewoonbaarheid van de stad 

wordt hierin opgevat als een gebeurtenis waarin Europa als richtsnoer gold. Duale, zowel 

affectieve als concrete, associaties van ‘thuis’ speelden hierbij een rol, vooral waar het de 
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toestroom van Europese Algerijnen en Algerijnse moslims naar de Franse metropool betrof. De 

begrippen ‘Europa’ en ‘Europees-zijn’ fungeerden als sleuteltermen in de poging de integratie 

van deze groepen te realiseren en hen te voorzien van huisvesting. Het begrip ‘Europees-zijn’ 

wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd als een etnisch geladen categorie, waarmee onderscheid 

werd aangebracht tussen meer of minder gewenste groepen inwoners van de stad, wat grote 

gevolgen had voor Algerijnse immigranten. Tot slot wordt in dit hoofdstuk behandeld hoe 

discoursen van ‘Europees-zijn’ en ‘niet Europees-zijn’ hebben bijgedragen tot de devaluatie van 

die delen van de stad waar hoofdzakelijk Noord-Afrikanen woonden. 

In het derde hoofdstuk staat de Parijse straat als ‘Europeaniserende ruimte’ centraal. In 

dit hoofdstuk worden zowel de politiek van straatnamen, als de demonstraties en opstootjes in de 

straten van de Franse hoofdstad onderzocht in het licht van bespiegelingen op Europa. In het 

bijzonder wordt de Parijse reactie op de Sovjet-invasie in Boedapest in 1956 en de beruchte 

moord op ongeveer 200 ongewapende Algerijnse demonstranten op 17 oktober 1961 afgezet 

tegen de hen onderliggende idealen omtrent de betekenis van ‘Europa’ en ‘Europees-zijn’. 

Vervolgens wordt in dit hoofdstuk de Parijse straatmuur uitgelicht. Deze wordt onderzocht als 

forum waarbinnen de graffiti die dit geweld verwierp verbonden werd aan bredere noties van 

rechtvaardigheid, als bepalend onderdeel van het Europese zelfbeeld.  

Het tweede deel van dit proefschrift valt uiteen in twee hoofdstukken, die beiden een 

politieke dimensie van ‘Europeaniserende ruimtes’ in Parijs belichten. Hoofdstuk 4 behandelt de 

Mouvement socialiste des états-unis d’Europe (MSEUE), die in 1947 in Parijs werd opgericht als 

een onafhankelijke beweging van socialisten uit heel Europa. Doel van het hoofdstuk is de nog 

weinig bestudeerde en ambigue verhouding te onderzoeken die bestond tussen het socialisme in 

brede zin en het denken over Europa. De MSEUE trachtte, in de naoorlogse context van Koude 
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Oorlog en het Europese koloniale conflict, een coherente en levensvatbare vorm van Europese 

integratie te formuleren, binnen het kader van socialistische tradities, waarden en idealen. 

  In hoofdstuk 5 staat de in 1960 opgerichte Fédération des étudiants nationalistes (FEN) 

centraal. Voor deze in het oog springende extreemrechtse studentengroep waren Europa en haar 

verdediging centrale thema’s, zelfs obsessies. De FEN was zeer actief in de Franse 

studentenpolitiek. Ze produceerde en distribueerde kranten, streed om 

medezeggenschapsposities, organiseerde bijeenkomsten en demonstraties en was betrokken bij 

straatgevechten. Ze hield zich bezig met vele onderwerpen, van triviale studentenbelangen tot 

grootse theorieën over hiërarchie in de wereldpolitiek. De vorm van nationalisme die deze groep 

aanhing was ingebed in een visie op een verenigd Europa. De natie werd door haar beschouwd 

als een Europees privilege, en niet-Europese vormen van nationalisme werden even belachelijk 

als gevaarlijk geacht. Als zodanig was voor deze groep Europa slechts iets waard zolang ze van 

invloed was op de niet-Europese wereld. Als de dekolonisatie zou doorzetten en Europa zou 

worden teruggebracht tot haar geografische begrenzingen, zou Europa nog maar van weinig 

waarde zijn. 

Het derde en laatste deel van het proefschrift onderzoekt de ‘Europeaniserende ruimtes’ 

in Parijs in culturele zin. Hoofdstuk 6 beschrijft de culturele activiteiten in de Franse hoofdstad 

van Spaanse ballingen van het regime van Franco. Er in wordt een groot aantal culturele groepen 

en personen binnen deze gemeenschap behandeld, met name de schrijver Juan Goytisolo, Pablo 

Picasso, Jorge Semprún, en het culturele supplement van de Solidaridad Obrera – het tijdschrift 

van de anarcho-syndicalistische vakbond, de Confederación Nacional del Trabajo. Bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de politisering van de culturele activiteiten van deze groep ballingen, 

en aan de wijze waarop hun werk doorbouwde op vooraanstaande thema’s uit de Spaanse 
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geschiedenis, maar die evenzeer van toepassing waren op het Europa van die tijd: 

donquichotterie; de relatie tussen beschaving, cultuur en geweld; en de implicaties van in- en 

uitsluiting.  

In hoofdstuk 7 worden de ideeën over Europa van de Oriëntalist Jacques Berque in deze 

periode van Franse dekolonisatie behandeld. Twee passages uit zijn leven worden uitgelicht: zijn 

inaugurele rede voor het Collège de France in 1956, en zijn discussie met een van de meest 

vooraanstaande oriëntalisten van een eerdere generatie, Louis Massignon, op een avond in 1960 

aan de Sorbonne universiteit. In de rede voor het Collège de France zette Berque zijn visie op 

Europa en de Arabische wereld uiteen, waaraan hij in zijn verdere leven nog voortdurend aan 

zou refereren. Berque’s begrip van de relatie tussen Europa en de Arabische wereld wordt 

onderzocht als onderdeel van zijn visie op een mediterrane gemeenschap en op begrippen als 

rationalisme, moderniteit, vervreemding, geloof, rechtvaardigheid, geweld en verzoening. 

In hoofdstuk 8 staat het werk van de fotograaf Henri Cartier-Bresson centraal. In dit 

laatste hoofdstuk wordt onderzocht hoe Cartier-Bresson Europa verbeelde en interpreteerde in 

zijn werk. Het analyseert de tegenstellingen, problemen en mogelijkheden van het medium 

fotografie voor de verbeelding van Europa, en hoe deze overeenkomen met Cartier-Bresson’s 

politieke, sociale en esthetische opvattingen. Drie specifieke installaties van Cartier-Bresson 

worden behandeld, en hun ontvangst door het Parijse publiek: allereerst zijn tentoonstelling in 

het Musée des Arts Décoratifs in het Louvre (1955), waarin werk uit zowel Europa als de niet-

Europese wereld getoond werd. Ten tweede Cartier-Bresson’s getuigenis van de ontknoping van 

de Chinese Burgeroorlog en de verbeelding daarvan in een collectie in 1954 – D'une Chine à 

l'autre. In deze fotocollectie wordt Europa verbeeld in termen van de Ander. Tenslotte wordt ook 
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het werk Les Européens uit 1955 geanalyseerd, waarin Cartier-Bresson’s impressies van 

Europese reizen centraal staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


