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L’Europe ne sera pas le fruit d’une simple transformation 
économique, voire politique; elle n’existe vraiment que si elle adopte 
un certain système de valeurs, morales et esthétiques; si elle pratique 

l’exaltation d’une certaine manière de penser et de sentir, la flétrissure 
d’une autre; la glorification de certains héros de l’Histoire, la 

démonétisation d’autres. (..) Ce n’est pas le Zollverein qui a fait 
l’Allemagne, ce sont les Discours à la nation allemande de Fichte, ce sont 

les professeurs de morale qui en sont issus.358 
Julien Benda (1933) 

 
 
7 DE DUITSE STRATEGIE: LOTGENOTEN 
 
 Vooraan in het stichtingspact van 1957 schreven de zes staten dat ze ‘een steeds 
hechter verbond’ tussen de Europese volkeren nastreefden. Of in de bekendere 
Engelstalige versie, een ‘ever closer union’. Deze formule staat er tot op heden in. Ze is 
dubbelzinnig. Er wordt permanente beweging ingebouwd, maar geen einddoel bepaald. 
Dit open einde is door de staten druk bediscussieerd (‘federatie’, ‘confederatie’, 
‘statenverbond’?). Maar hoe zit het met de bevolkingen? Om hen draait het. Zij moeten 
onophoudelijk nader tot elkaar komen. En dan? Moesten de bevolkingen uiteindelijk in 
een groter geheel opgaan of zouden ze ondanks jarenlang genader toch zichzelf blijven? 
Het zijn twee verschillende denkwijzen: enkelvoud of meervoud? 

De behoefte één Europese identiteit op te wekken leeft het sterkst in de 
binnensfeer van de gemeenschappelijke instellingen. Daar gingen sommigen als 
historische voorhoede aan de slag Europa te bouwen, daar verscheen de veelheid der 
naties als probleem, het scheppen van ‘Europeanen’ als oplossing. Als vanzelf werd men 
tot cultuur- en identiteitspolitiek gedreven. Een Britse antropoloog toonde aan in de 
veldwerkstudie Building Europe (2000) hoe deze federale roeping in het zelfbeeld, de 
denkwijze en de organisatie van de Commissie en het Parlement zit ingebakken. In deze 
sfeer was de impliciet leidende vraag: Hoe worden we één? 

Daarentegen hielden de lidstaten hun aarzelingen bij pan-Europese 
identiteitspolitiek. Het gold misschien niet voor alle leden, maar wel steeds voor enkele. 
Argwanende ogen ontwaren zelfs in zoiets onschuldigs als ‘Europadag’, de verjaardag 
van de Schumanverklaring van 9 mei 1950 die sinds 1985 een vrije dag is voor Europese 
ambtenaren, een nauw verhulde poging tot nation-building. Leer hun de Brusselse 
sluiptechnieken kennen; je zult zien, stap voor stap gaat Europa onze nationale 
feestdagen afschaffen! Deze spanning moet niet als overgevoeligheid of 
kinderachtigheid worden afgedaan. Beide partijen beseffen dat in de band met het 
publiek hun bestaansgrond op het spel staat. 
 Hoewel de ledensfeer van de veelheid leeft, is opmerkelijk dat ook deze niet aan 
een zekere identiteitspolitieke dwang ontkomt. Wel is het wijgevoel dat de Europese 
gezamenlijkheid zou moeten ondersteunen er van een heel andere orde dan in de 
binnensfeer. Voor de ledenkring gaat het niet om eenwording, maar om samenzijn. (Let op 
het dubbele verschil: ‘samen’ in plaats van ‘één’, ‘zijn’ in plaats van ‘worden’.) De 
lidstaten willen zichzelf niet opheffen; dat beperkt hun belangstelling voor de vraag hoe 
ooit één te worden. Wel staan zij op elk moment voor de vraag: Waarom zijn we samen? 
Wat onderscheidt ons van de niet-leden? Het antwoord bepaalt de uitstraling naar de 
rest van de wereld én naar de eigen bevolkingen. Ook die laatste willen graag weten in 
wat voor gezelschap ze terechtgekomen zijn. De zelfdefinitie van de ledenkring was 
steeds inzet van politieke strijd. 
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1 Hoe worden we één? 
 
 Het wijgevoel dat men in de Duitse strategie als bodem onder een politieke orde 
wil leggen is dat van een gedeelde identiteit. Voor het hedendaagse Europa ligt dat 
buitengewoon moeilijk. 

Het probleem is niet zozeer principieel. Uit welke ingrediënten een collectieve 
identiteit wordt opgebouwd – een taal, een cultuur, een godsdienst, een vijand, samen 
doorstane historische beproevingen – is relatief open. Dus er zou heus iets zijn te 
verzinnen dat de Europeanen bindt of tenminste van hun buren onderscheidt. Maar met 
een antropologische, sociologische of taalkundige definitie van een bepaalde groep als 
Europees, schiet de politicus nog weinig op. Voor de politiek is de hoofdvraag immers 
of de betrokkenen zichzelf als Europeanen beschouwen. Het culturele wijgevoel kan niet 
(meer) worden opgelegd, maar is uitdrukking van zelfrepresentatie. Wat hoogstens kan, 
is het publiek met zachte hand verleiden, het met beelden, symbolen of verhalen sturen. 

Het probleem is daarom eerder praktisch-historisch. De Europese staten hebben 
sinds de negentiende eeuw flink hun best gedaan hun nationale bevolkingen een 
identiteit te geven. In de beroemde uitspraak van de Italiaanse parlementariër d’Azeglio, 
kort na de nationale eenwording van 1860: ‘We hebben Italië gemaakt, nu moeten we 
Italianen maken.’359 Afhankelijk van de uitgangssituatie lag de nadruk op de historische 
prioriteit van het volk, dat zijn wil in een staat moest kunnen uiten (de droom van de 
Duitse nationalisten als Fichte) of op de vormende kracht van de staat, die de massa tot 
gemeenschap van burgers kon kneden (waar men in Frankrijk of Spanje meteen mee 
kon beginnen). Grof gezegd is dat in de meeste Europese staten erg goed gelukt. De 
invoering van de leerplicht en de dienstplicht, een nationale pers, nationale 
geschiedschrijving of nationale feestdagen droegen alom bij aan culturele eenwording 
binnen de landsgrenzen. Daarbij werd van staatszijde de harde hand niet geschuwd. 
Minderheden werden onderdrukt. Regionaal verzet, bijvoorbeeld tegen een verbod op 
het gebruik van streektalen, werd met geweld neergeslagen. Het doel was ‘boeren tot 
Fransen’ te maken, zoals Eugen Webers befaamde studie naar de Franse variant heet.360 
Of men het beschavingsoffensief of culturele assimilatie wil noemen, resultaat was dat 
het Europese statenconcert van 1815 in ruim honderd jaar veranderde in een gezelschap 
van hechte natiestaten. De afzonderlijke staten die de interne eenheid het best konden 
afdwingen, bleken het stabielst. (De veelvolkerenrijken van de Habsburgers en de 
Ottomanen hielden het uit tot 1914, maar vielen toen uiteen.) Het is begrijpelijk dat de 
staten deze met pijn en moeite verworven existentiële bodem niet graag zouden 
opgeven of delen met een concurrent. 
 Deze omstandigheid perkt de ruimte voor pan-Europese identiteitspolitiek danig 
in. Onder verwijzing naar de Italiaanse leuze uit 1860 zeggen hedendaagse politici wel 
eens: ‘We hebben Europa gemaakt, nu moeten we Europeanen maken.’361 Als 
uitdrukking van de wens een publiek te vinden is het een eerlijk zinnetje. Als analogie 
met het project van het negentiende-eeuwse nationalisme is het misleidend. De operatie-
natiestaat valt niet zomaar te herhalen. Ten eerste beschikken de bevolkingen in kwestie 
inmiddels alle over een sterke culturele identiteit; ze zijn geletterde naties geworden en 
kunnen zich geen ander bestaan meer voorstellen. Een vergelijking met de negentiende-
eeuwse ‘boeren-tot-natie’-praktijk bracht een Duitse intellectueel tot de terechte vraag: 
‘Aber wo befinden sich heutzutage die provinziellen Analphabeten, welche freiwillig 
oder unfreiwillig ‘europäisiert’ werden müssen?’362 Ten tweede is in de moderne 
Europese samenlevingen, stel dat ze een centraal gezag hadden, de techniek van de 
harde assimilerende hand niet langer aanvaardbaar. Gewapenderhand het gebruik van 
een eenheidstaal afdwingen is er niet meer bij; sterker, de staat die bij de beschaafde 
voorhoede wil horen moet de minderheidstalen op zijn grondgebied erkennen. 
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De Europese stichters van na 1950 zouden tegenwerpen dat zij helemaal geen Europese 
natie wilden maken. In hun zelfbeeld bouwden zij juist tegen de negentiende-eeuwse 
natiestaat in. Zij identificeerden het nationalisme als een vernietigende kracht; de recente 
wereldoorlogen leverden in hun ogen afdoende bewijsmateriaal. De populariteit van de 
Europese gedachte was in de eerste naoorlogse jaren evenredig aan het diskrediet van de 
natiestaat. Er verscheen menig boekje rond het thema natiestaat versus federalisme.363 
De leidende gedachte van de Europese federalisten uit 1942/48, aldus een betrokken 
Italiaanse diplomaat achteraf, was ‘que si on ne détruisait pas l’Etat national souverain, 
on ne ferait pas l’Europe.’364 

Wel zat er een onuitgesproken spanning in het beoogde einddoel van de 
stichters. Was de vereniging van Europa een vredesproject of een machtsproject? 
Vredesproject: de naties opheffen, de soevereiniteit van de staten breken, om in Europa 
de eerste stap naar de wereldvrede te zetten.* Machtsproject: de naties tot een groter 
geheel versmelten, de macht van de staten samenballen, om zo als Europa beter de 
gezamenlijke belangen in de wereld te verdedigen. Deze denklijnen liepen lang door 
elkaar. Ruwweg lag in Den Haag, Brussel en de kringen van Monnet de nadruk op het 
eerste aspect, in Parijs en aanvankelijk in Bonn op het tweede. 
 Beide visies vragen om een ander publiek. In het vredesproject is Europa 
‘éminemment un acte moral’,365 die verzoeningsbereidheid en idealisme vereist. In het 
machtsproject is Europa een politieke daad, die vraagt om oordeelskracht en een 
herdefiniëring van het eigenbelang. In het ene geval moeten nationale burgers apatride 
wereldburgers worden (of desnoods gedepolitiseerde consumenten), in het andere geval 
betrokken of zelfs trotse Europeanen. Anders gezegd: het vredesproject vergt de 
demping van de nationale identiteiten ten gunste van universele waarden, het 
machtsproject de ontwikkeling van een Europese identiteit. 
 
Als kantelmoment in de verhouding tussen beide zou men 1973 kunnen beschouwen. 
Het vredesproject verloor aan urgentie naarmate een nieuwe Frans-Duitse oorlog 
minder denkbaar werd. Omgekeerd won het machtsproject aan belang naarmate de 
Koude Oorlog en de dekolonisatie Europa’s geslonken macht in de wereld zichtbaar 
maakten. Deze trage ontwikkelingslijnen vonden in zekere zin hun snijpunt in de 
toetreding van Groot-Brittannië tot de ledenkring, per 1973. Vanaf toen konden de 
lidstaten samen ‘namens Europa’ tot de rest van de wereld spreken. Het is geen toeval 
dat de regeringsleiders van de Negen nog hetzelfde jaar, in december 1973 in 
Kopenhagen, bespraken wie zij eigenlijk waren, als club van landen in de wereld. Het 
resultaat was een ‘Verklaring over de Europese identiteit’. Niet het zoveelste 
discussiedocument van intellectuelen, maar een poging tot zelfdefinitie op het hoogste 
politieke niveau. 

Het is opvallend, en te weinig opgemerkt, hoezeer de Europese regeringsleiders 
de zoektocht naar een gezamenlijk publiek vanaf 1973 op meerdere fronten in beweging 
zetten. Hun Kopenhaagse verklaring legitimeerde de Duitse publieksstrategie; deze kans 
op ontwikkeling van een Europese cultuurpolitiek werd door de binnensfeer enthousiast 
aangegrepen. Een jaar later besloten de regeringsleiders tot de rechtstreekse verkiezing 

                                                 
* Tot deze school hoorde de eerste secretaris van de mijnbouwautoriteit in Luxemburg, Max Kohnstamm. 
Voor deze Monnetdiscipel was Europa een vredesproject dat de valkuilen van een nationalisme op 
continentale schaal moest vermijden. Op 19 oktober 1956 schreef hij staccato in zijn dagboek: ‘We 
moeten niet natie Europa in plaats van natie Frankrijk plaatsen. Dit zou kleine zaak zijn die catastrofe ten 
slotte toch niet zou vermijden. Het moet een open, nooit halt makende zaak zijn. Nu Engeland, straks 
Scandinavië-Polen. (..) Tunis en Marokko in Gemeenschap.’ Zo begon volgens Kohnstamm een 
transformatie van de relatie tussen de volkeren, het ‘echte nooit eindigende doel.’ Het probleem: ‘Zullen 
alleen altijd (..) Spierenburgs ontmoeten die niet begrijpen en die van Europa een soevereine staat willen 
maken.’ (Mathieu Segers (ed.), De Europese dagboeken van Max Kohnstamm. Augustus 1953–september 1957, 
Amsterdam 2008, 187) 
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van een Parlement; dit gaf de lang verhoopte impuls aan de Griekse publieksstrategie. 
Weer een jaar later, naar aanleiding van het rapport van de Belgische premier 
Tindemans uit 1975, bespraken ze beleid dat duidelijk zichtbare en tastbare voordelen 
voor hun burgers zou hebben; hiermee expliciteerden ze de Romeinse publieksstrategie. 

Met deze daden besloten de leiders van de Negen de facto dat hun samenzijn, 
juridisch feit sinds 1952, tevens een politiek feit moest worden. Het politieke telos uit het 
stichtingspact, destijds in niet-bindende verklaringen vooraan weggestopt, kreeg 
feitelijke gevolgen. Dit was een fundamentele omwenteling. Hoewel er tot op heden 
tussen de lidstaten wordt gestreden om het hoe, werd de of-vraag van het publiek in de 
jaren na 1973 beslecht. Zodra hun kring, weliswaar op kousenvoeten, het toneel van de 
wereld betrad, kon hij niet langer zonder eigen publiek. 
 

Cultuurpolitiek 
 
De verklaring van de negen regeringsleiders dat Europa een identiteit had, werkte voor 
de binnensfeer als een startschot. Nu kon men voorstellen ontwikkelen om deze 
identiteit aan het licht te brengen, te herontdekken of te versterken. Als vanzelf kwam 
men in de Commissie en het Parlement uit bij de politieke technieken van het 
negentiende-eeuwse nationalisme: het oppoetsen van een Europees verleden als spiegel 
voor het wij in het heden, het in werking zetten van verhalen- en beeldenmachines. Zo 
hoopte men in het bewustzijn van de bevolking door te dringen. 

In 1977 kwam de Commissie met een pakket cultuurpolitieke voorstellen. Het 
was gericht op vrij verkeer van culturele goederen en diensten.* Toch bevatte het ook 
enkele symbolisch beladen plannen. Zo was er het idee voor ‘Europese zalen’ in musea, 
waar werken ‘die deel uitmaken van het erfgoed van de Gemeenschap’ moesten worden 
tentoongesteld. Andere plannen waren de oprichting van culturele instituten van de 
Gemeenschap en een serie van 365 tv-uitzendingen ‘van ten minste vijf minuten, gewijd 
aan een grote Europeaan uit verleden of heden’.366 De Raad van ministers weigerde het 
rapport in behandeling te nemen. Groot-Brittannië en Denemarken voerden de 
oppositie aan, maar werden stilzwijgend gesteund door Frankrijk en Duitsland. 
Gezamenlijk cultureel erfgoed beschermen viel nog te overwegen, maar Europese 
musea en een heldengalerij, dat riekte naar onvervalste nation-building. Dat vonden de 
lidstaten niet de bedoeling. 

Ook de opzet van de Commissie in het onderwijs een ‘Europese dimensie’ aan 
te brengen stuitte op een muur van weerstand bij de lidstaten. Dat het Brusselse 
onderwijsdepartement pogingen waagde is voorstelbaar. Hadden de regeringsleiders niet 
zelf gezegd dat er een Europese identiteit was? En zouden de geschiedenisles en de 
aardrijkskundeles bij de jeugd geen identiteitsversterkende wonderen kunnen verrichten? 

Publicitair dieptepunt was de betrokkenheid van de Commissie bij de productie 
van een publieksboek Europese geschiedenis, het in vele talen uitgekomen Europa: 
geschiedenis van zijn bewoners (1990) van Jean Baptiste Duroselle. Het boek was een moreel 
succesverhaal over de triomf van de Europese eenheid tegen de boze krachten van de 
verdeeldheid – van Zeus’ ontvoering van de prinses Europa, via de Romeinen en Karel 
de Grote, naar de rampen van het nationalisme en de nieuwe hoop na 1945. De 
kritieken waren niet mals. In de Britse pers werd het boek vergeleken met 
sovjetgeschiedschrijving ‘ten dienste van een idee’.367 Vooral uit Athene kwam veel 

                                                 
* Aangezien het stichtingspact niet in een bevoegdheid voor cultuurpolitiek voorzag moest men onder 
economische dekmantel opereren. Wel kon bijvoorbeeld de doelstelling van het ‘steeds hechtere verbond 
tussen de volkeren’ uit de preambule worden ingeroepen. Commissieambtenaren verpakten culturele 
voorstellen meesterlijk in economische termen – vereenvoudiging van de belastingheffing voor 
‘werknemers in de cultuursector’, onderzoek naar de financiële situatie van de filmindustrie. Pas in 1992 
werd de begeerde ‘juridische basis’ voor cultuurpolitiek door de lidstaten in het verdrag opgenomen. 
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protest; de bijdrage van de oude Grieken en het Byzantijnse rijk aan de Europese 
beschaving was tekortgedaan. De Commissie trok zich terug uit het project.* Komisch 
waren de verwikkelingen rond een bijbehorend lesboek. Historici uit twaalf landen 
schreven elk een concepthoofdstuk en ruzieden daarna over de woorden. In het 
hoofdstuk over Frankrijk moest de term ‘invasies der Barbaren’ worden vervangen door 
‘invasies der Germanen’. De Spaanse omschrijving van de Engelse zeeheld Sir Francis 
Drake als ‘piraat’ werd geschrapt. Het bleek moeilijk tot een neutrale, ‘Europese’ versie 
van historische gebeurtenissen te komen. 

De les van zulke identiteitspolitieke fiasco’s was pijnlijk: de poging legitimiteit 
voor de gezamenlijke orde te verwerven door een gevoel van ‘wij Europeanen’ te 
scheppen, kon als een boemerang terugkaatsen. Het verwijt van propaganda lag op de 
loer. De cultuurpolitieke publieksstrategie was risicovol. 
 
De Brusselse instellingen deden toch een dappere poging de citadel van de nationale 
identiteitsvorming binnen te dringen, de massamedia en filmindustrie. Een revolutionair 
weet dat je heden ten dage de macht grijpt via de televisiestudio’s. Vertaald in een 
(vrijblijvende) resolutie van het Europese Parlement uit 1982 klonk het zo: ‘European 
unification will only be achieved if Europeans want it. Europeans will only want it if 
there is such a thing as a European identity. A European identity will only develop if 
Europeans are adequately informed. At present, information via the mass media is 
controlled at national level.’368 Ergo, er moeten Europese televisiekanalen komen. 
Vergelijkbare redeneringen werden voor de filmindustrie opgezet. 
 Het monopolie van de nationale media werd ook betreurd door de Commissie. 
Ze nam, aangevuurd door het Parlement maar op economische gronden, het initiatief 
deze te doorbreken. De richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ werd na jarenlange 
onderhandelingen in 1989 aangenomen. Ze verplichtte lidstaten radio- en 
televisieprogramma’s uit de hele Gemeenschap door te laten, harmoniseerde de 
advertentiemarkt en schiep zo een markt voor televisieprogramma’s. De hoop was dat 
een gedeelde beeldtaal en gedeelde verhalen zouden ontstaan. Het onbedoelde gevolg 
was een dominantie van Engelstalige, met name Amerikaanse programma’s. Dit was een 
tegenvaller. Men wenste een Europees wijgevoel, maar oogstte Dallas everywhere. 
 Wanneer de kortste route naar het ‘zelf’ vastloopt, kan men het proberen via de 
omweg van ‘niet de ander’. De Amerikaanse dominantie van de entertainmentmarkt kon 
worden aangegrepen als motief om de eigen cultuurindustrie te beschermen. Dit was 
een oud Frans thema, zowel economisch belang als ideologisch refrein. Na de komst 
van de Franse sociaal-democraat Delors naar Brussel, in 1985, werd het sterk aangezet. 
De cultuurindustrie als verdediger van de Europese beschaving; een kruistocht tegen 
intellectueel imperialisme. Zoals een europarlementariër schreef, zonder financiële steun 
zal de Europese audiovisuele industrie ‘in de open markt worden geworpen, zoals de 
christenen voor de leeuwen in de arena’.369 Dit retorische motief viel echter slecht bij 
publiek en regeringen van meer Atlantische lidstaten, zoals Groot-Brittannië, 
Denemarken en Nederland. Zij herkenden zich er niet in. Het was dus ongeloofwaardig 
voor de gezamenlijkheid van lidstaten. Een terugkerend probleem: de verhouding tot 
Amerika definieerde Europa niet maar spleet het in tweeën. 

Nu volgde een derde stap in de identiteitsqueeste. Wanneer het ‘zelf’ 
onbepaalbaar is en de ‘ander’ geen markering biedt, resteert de terugvalpositie, het ‘zelf’ 
opvatten als veelheid. Met dat uitgangspunt ontwikkelde de Commissie een media- en 
filmpolitiek die wel op instemming van de lidstaten kon rekenen. Bijvoorbeeld niet 
langer subsidiëring van filmproductie in de hoop dat door samenwerking een Europese 
stijl zou ontstaan, maar het steunen van de distributie van nationale producties naar 
                                                 
* Een Franse uitgever zette het voort, dankzij financiële steun van de Frans-Brits-Noorse zakenman 
Frédéric Delouche. 



 201 

andere lidstaten, dankzij onder meer subsidies voor ondertiteltechnieken en 
distributienetwerken. Een vergelijkbare beweging was zichtbaar in de onderwijspolitiek, 
waar de ene Europese lesinhoud tot bonje leidde maar uitwisselingsprogamma’s voor 
studenten, taalstages voor leraren en het afdwingen van de wederzijdse erkenning van 
diploma’s wel in goede aarde vielen. 

Vanuit het perspectief van de politieke zoektocht naar één publiek was de 
nadruk op de veelheid een terugtrekkende manoeuvre. Gezien de destijds door 
intellectuelen bezongen lof van diversiteit en multiculturaliteit kon men deze aftocht 
niettemin met opgeheven hoofd maken. Monter werd het doel bijgesteld van culturele 
constructie van een zelf naar kennisname van de (Europese) ander. Hiermee was de 
juiste snaar geraakt. Tot op heden leeft de Europese cultuurpolitiek – waarin jaarlijks 
honderden miljoenen euro’s omgaan – onder het regime van ‘culturele diversiteit’ en 
‘interculturele dialoog’. 

Het idee van één Europese cultuur als drager van de gezamenlijke politieke orde 
werd door de binnensfeer verlaten. De weerstand was te groot. Hoewel de 
regeringsleiders in Kopenhagen hadden verklaard dat er een Europese identiteit 
bestond, wensten de lidstaten niet dat hun burgers zichzelf als alléén Europeaan zouden 
beschouwen. Geconfronteerd met deze blokkade zocht de Brusselse cultuurpolitieke 
dadendrang vanaf eind jaren tachtig een uitweg in de praktijk van de uitwisseling en het 
verhaal van de diversiteit. Zo vond de binnensfeer haar bescheiden rol: ze versterkt de 
band tussen de bevolkingen van de lidstaten, maar maakt hen niet tot één natie.* 
 Toch was de ‘Duitse’ publieksstrategie hiermee niet afgedaan. Zo snel is de 
gereedschapskist van het negentiende-eeuwse nationalisme niet leeg. Wanneer elke 
specifieke culturele inhoud op bezwaren stuit, kan men beelden of verhalen in omloop 
brengen die rusten op universele waarden, op zelfverwijzing of op lege symboliek. 
Vooral dit laatste werd een voltreffer. 

 
Vlag 

 
Op 29 mei 1986 vond in Brussel een eigenaardige ceremonie plaats. Even buiten het 
hoofdkwartier van de Commissie werd de nieuwe vlag van de Gemeenschap plechtig 
ingewijd. Er waren schoolkinderen met vlaggetjes, enige toekijkende ambtenaren, 
verbaasde passanten en een optreden van Sandra Kim. Het piepjonge Belgische 
zangeresje van Italiaanse komaf bracht het liedje ten gehore waarmee ze enkele 
maanden tevoren het Eurovisiesongfestival had gewonnen: J’aime la vie. Vervolgens werd 
de blauwe vlag met twaalf sterren voor de eerste maal in zijn nieuwe functie gehesen, 
terwijl een koor het Europese volkslied zong, Beethovens ‘Ode aan de vreugde’. Daarna 
volgden speeches van Commissievoorzitter Delors en Parlementsvoorzitter Pflimlin. 
Beiden spraken de hoop uit dat de vlag een symbool van de inspanningen voor 
Europese vrede zou worden. 

Deze plechtigheid bekroonde een jarenlange lobby van de 
Gemeenschapsinstellingen. Strikt genomen was het overigens geen ‘vlag’ die werd 
gehesen voor het Berlaymontgebouw maar een ‘logo’. Dat was het semantische 
compromis waarmee de ambassadeurs van de lidstaten uiteindelijk hadden kunnen 
instemmen. Dit ‘logo’ kon vervolgens op verschillende materialen worden afgedrukt. 
Bijvoorbeeld op een rechthoekig lapje stof. 
                                                 
* Deze conclusie kan men ook in de verdragsteksten teruglezen. De ironie wil namelijk dat Commissie en 
Parlement lang ijverden voor een verdragsbasis voor cultuurpolitiek, maar toen zij deze in Maastricht 
(1992) verwierven, er feitelijk werd vastgelegd dat de Unie niet één cultuur had. Het artikel in kwestie 
neigt meer naar diversiteit dan naar eenheid en vermijdt de term ‘Europese cultuur’, terwijl ‘cultuur’ wel 
aan de staten en zelfs de regio’s wordt toegekend. Schrale troost voor de binnensfeer was de mogelijkheid 
voor ondersteuning van ‘scheppend werk op artistiek en literair gebied’. (Art. 151, lid 1, EG) In gewoon 
Nederlands: prijzen uitreiken, subsidies uitdelen en rapporten opstellen. 
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Een vlag is een symbool. Hij betekent niets, maar ‘staat voor’ iets anders. Niet op de 
manier waarop een kaart voor een landschap staat of een foto voor een persoon, maar 
per min of meer willekeurige conventie, zoals een letter voor een klank staat of een kruis 
voor de Kerk. Er is geen intrinsieke band tussen het symbool en het gesymboliseerde. 
Wie een symbool wil scheppen kan dus weinig anders doen dan bewerkstelligen dat het 
publiek die band als vanzelfsprekend ziet. Het is, zoals Pitkin schrijft in haar klassieke 
studie over representatie, ‘a matter of working on the minds of people who are to accept 
it rather than of working on the symbol itself. And since there is no rational justification 
for the symbolic connection, for accepting this symbol rather than that one, symbol-
making is not a process of rational persuasion, but of manipulating affective responses 
and forming habits.’370 Wie knielt voor een kruis of de vlag plechtig hijst, heeft zulke 
gewoonten gevormd. Hij aanvaardt in de handelingen het bestaan van het 
gesymboliseerde. (Dat doet trouwens ook wie een kruisbeeld schendt of een vlag 
verbrandt; symbolen hebben, als symbool, meer te vrezen van onverschilligheid dan van 
vijandschap.) 

Het eerste hijsen van de Europese vlag was dus een cruciale doorbraak. De vlag 
maakt de gezamenlijkheid zichtbaar. Hij vertelt niets over de identiteit van het 
gesymboliseerde, hij verwijst niet naar oorsprong of verleden ervan, hij toont simpelweg 
dat het bestaat. Het is het nulpunt van de Duitse strategie, vorm zonder inhoud. Geen 
narratief over het zelf, maar puur opgeëiste aandacht. Omgekeerd stelt de vlag het 
publiek in staat, dankzij zijn zichtbaarheid, de aanvaarding van het gesymboliseerde uit 
te drukken.* Dit laatste is minstens zo belangrijk. Menig democraat met kopzorgen over 
Europa’s legitimiteit zou, misschien zijns ondanks, danig opkikkeren van een met 
blauwe vlaggen wapperende menigte. 
 
De doorbraak van 1986 vond plaats in een al decennia slepend feuilleton. De blauwe 
vlag met twaalf sterren behoorde oorspronkelijk toe aan de Straatsburgse Raad van 
Europa. Die had een parlementaire vergadering, waarvan de leden een eigen vlag 
wensten. Dit naar voorbeeld van de Europese Beweging, waarvan de groene E op wit 
vlak – bijgenaamd de ‘witte onderbroek op groen grasveld’ – rond 1950 met name in 
Frankrijk en België populair was. Het duurde een prijsvraag, enkele heraldische en 
protocollaire studies plus harde onderhandelingen voor de vijftien lidstaten eruit waren. 
Het werd een blauwe vlag met twaalf sterren.† Het resultaat werd in december 1955 
voor het eerst officieel gehesen, bij een vergadering van de ministers in Parijs. 

Het was op uitnodiging van de Straatsburgse Raad zelf dat de Gemeenschap 
deze vlag drie decennia later overnam, tezamen met een volkslied, de ‘Ode aan de 
vreugde’ uit Beethovens Negende. Met het volkslied bevestigde Europa zijn 
universalistische neiging (‘Alle Menschen werden Brüder’). Met de vlag koos het, in 
tegenstelling tot Amerika, voor een identiteit onafhankelijk van het aantal lidstaten: het 
aantal sterren is en blijft twaalf. 

                                                 
* Bekend is de Amerikaanse ‘Pledge of Allegiance’, sinds 1892 met de hand op het hart uitgesproken bij 
publieke gelegenheden (en door vele schoolkinderen dagelijks): ‘I pledge allegiance to the flag of the 
United States of America, and to the Republic for which it stands: one Nation under God, indivisible, 
With Liberty and Justice for all.’ Eerst de zichtbare vlag, dan de onzichtbare staat. 
† Onderweg waren alle ontwerpen met een kruis erin, een beeldelement in de vlag van zeven van de 
vijftien lidstaten van de Raad van Europa, afgevallen vanwege verzet van lidstaat Turkije (dat zich al in 
augustus 1949, tegelijk met Griekenland, bij de tien oprichters had gevoegd). Men kwam eerst uit op een 
azuurblauwe vlag met vijftien sterren. Dit stuitte op diplomatiek protest van West-Duitsland, dat wilde 
voorkomen dat het Saargebied, sinds de oorlog een Frans protectoraat en een van de vijftien, zich als een 
soevereine staat zou beschouwen. Vermindering tot veertien was om de omgekeerde reden 
onaanvaardbaar voor de Fransen en de Saarlanders, dertien was een ongeluksgetal en zo kwam men uit op 
twaalf. 
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 Aanleiding voor deze symboolpolitieke beslissing vormden de Europese 
verkiezingen van 1984. De lage opkomst gaf de regeringsleiders reden tot zorg. Het 
publiek was schijnbaar onvoldoende doordrongen van het belang van de Gemeenschap. 
Enkele weken later, op de Top van Fontainebleau, besloten de leiders te laten 
onderzoeken hoe de Gemeenschap ‘haar identiteit en haar imago kon versterken en 
uitdragen, zowel voor haar burgers als in de rest van de wereld’.371 De opdracht ging 
naar een Italiaanse europarlementariër. In diens eindrapport stond: ‘Er is om zowel 
praktische als symbolische redenen duidelijk behoefte aan een vlag en een embleem die 
kunnen worden gebruikt bij nationale en internationale evenementen, tentoonstellingen 
en andere gelegenheden waar het bestaan van de Gemeenschap onder de publieke 
aandacht moet worden gebracht.’372 De regeringsleiders stemden met deze aanbeveling 
in op de Top van Milaan van juni 1985. (Tijdens die Top moesten de betogers op het 
Milanese Domplein zich nog behelpen met de ‘witte onderbroek’ van de Europese 
Beweging.) 
 Het idee van een Europese vlag werd voorzichtig gepresenteerd. Het genoemde 
rapport bezwoer dat hij ‘natuurlijk in geen enkel geval het gebruik van nationale vlaggen 
in de weg’ stond.373 De invoering werd bepleit onder het motto: versterking van de 
zichtbaarheid van de Gemeenschap in het dagelijks leven van de burgers. Dit was ook 
nodig om aan het principebesluit van de regeringsleiders een juridische vertaling te 
kunnen geven. Toen er namelijk najaar 1985 een veertig pagina’s dik Commissievoorstel 
lag voor een ‘Raadsverordening tot vaststelling van het statuut van de Europese Vlag’, 
compleet met ceremonieprotocollen, bescherming tegen misbruik en dergelijke, 
schrokken sommige lidstaten toch een beetje. ‘Je kunt je voorstellen wat Margarets 
reactie is als dit document met een dikke plof op de deurmat van Downing Street 10 
valt’, mopperde de Britse ambassadeur tegen een collega.374 Deze geluiden kwamen van 
meer zijden. Ook de voorstanders wilden een discussie over soevereiniteit liever 
vermijden. Zij wisten dat er nooit een vlag zou komen als ze zich in nation-building-
termen zouden uitdrukken. De voorzitter van de vergadering vond de uitweg in het 
argument van de huisstijl, de corporate identity. Hiermee bood hij de ruimte dankzij welke 
de tegenstanders konden instemmen. De politieke connotaties van ‘vlag’ werden 
ingetrokken en de Gemeenschap kreeg dus een ‘logo’. Aangezien deze 
diplomatensubtiliteit aan gewone burgers ontgaat, hadden Delors c.s. alle reden tevreden 
te zijn met deze symboolpolitieke coup. Niemand heeft ooit een logo zien wapperen. 
 
Een vlag moet zijn territorium veroveren op andere vlaggen. Terwijl de instellingen van 
Gemeenschap en Unie de vlag op zichzelf kunnen gebruiken, wappert hij in de lidstaten 
zelden alleen, maar meestal naast de nationale vlag. (Het is een aardige indicator om te 
zien in welke sfeer van de gezamenlijkheid een gebouw staat of een bijeenkomst 
plaatsvindt.) Per lidstaat verschilt en verschuift het gebruik van de vlag. De Franse 
president Sarkozy koos voor een staatsieportret met Franse én Europese vlag, verspreid 
over alle scholen en publieke gebouwen in het land. Daarentegen is Groot-Brittannië 
nogal recalcitrant: tot chagrijn van de Commissie weigerde de Britse regering heel lang 
de nationale nummerplaten te voorzien van het blauwe logo met twaalf sterren. 

Tijdens een Europees topberaad over de kredietcrisis, in oktober 2008, drukten 
de vlaggen de plaats van elk van de deelnemers in de handelingssferen protocollair 
feilloos uit. De bijeenkomst vond plaats in het Elysée, op uitnodiging van roulerend 
Raadsvoorzitter Sarkozy. Drie andere regeringsleiders waren aanwezig: Merkel (Berlijn), 
Brown (Londen) en Berlusconi (Rome), evenals drie vertegenwoordigers van Europese 
instellingen: Commissievoorzitter Barroso, centrale bankier Trichet en de voorzitter van 
de ministers van de eurolanden, Juncker. Hoe werd dit zichtbaar? Op de afsluitende 
persconferentie zaten de eerste vier achter een nationaal plus Europees vlaggetje, de 
laatste drie alleen achter een Europees. 
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 Vlag en volkslied maakten in 2004 bijna promotie. Als ‘symbolen van de Unie’ 
werden ze opgenomen in het grondwetsverdrag. Na de gestrande ratificatie daarvan 
werden ze opnieuw onderwerp van discussie. Met name Den Haag, Londen en Praag 
vonden dat de vlag te veel aan staatsvorming deed denken. Daar werd het (nationale) 
publiek ongerust van. Op hun aandringen werden de symbolen buiten het verdrag van 
Lissabon gehouden. Daarentegen beschouwden zestien andere lidstaten dit als een 
pijnlijke amputatie. Zij namen de moeite in een aanhangsel te verklaren dat vlag en 
volkslied ‘voor hen de symbolen blijven van het gemeenschappelijk lidmaatschap van de 
burgers van de Europese Unie en van hun band met de Unie.’375 

De Europese vlag houdt voorlopig een onzekere juridische status. Enerzijds 
biedt deze ‘lege’ corporate identity de gezamenlijkheid veel houvast bij het slaan van een 
band met een publiek. Anderzijds blijkt uit de recente ophef over zijn statelijke 
implicaties opnieuw hoezeer een dergelijke gooi naar legitimiteit in zijn tegendeel kan 
omslaan. Deze dubbelheid hoort bij het publieke bestaan zelf. Wie zich toont aan het 
publiek, kan applaus of hoon ten deel vallen. 

De weg teruggaan, de onzichtbaarheid weer in, kan niet meer. Sinds een kwart 
eeuw zijn symbool en gesymboliseerde in de geesten dermate succesvol verklonken dat 
het uit angst voor kritiek strijken van de Europese vlag zelfopheffing van de 
gezamenlijkheid zou betekenen. 
 

Pantheon 
 
Een pantheon is de reële of symbolische ruimte waar de helden van de natie begraven 
liggen. Een gemeenschap schept er een gedeeld verleden mee. Zo besloot de Franse 
regering kort na de Revolutie van 1789 de net voltooide Eglise Sainte-Geneviève onder de 
naam Panthéon in gebruik te nemen als mausoleum voor de eigen helden. De Franse 
natie, nieuwe drager van de soevereiniteit, behoefde een historische legitimiteit die de 
grip van het eeuwenoude koninklijke gezag op de bevolking kon weerstreven. Mirabeau 
was in 1791 de eerste die door ‘la Patrie reconnaissante’ in het Panthéon werd begraven, 
spoedig gevolgd door Voltaire en Rousseau. In naam een eerbetoon door de ‘natie’ aan 
haar grote mannen, is dit evenzogoed een daad waarmee de natie zichzelf over hun rug 
uitvindt. Het gaat om het opwekken van het gevoel bij de aangesprokene: dit is mijn 
man, mijn volk, mijn land. 

Wel wordt deze uitnodiging tot identificatie gecompliceerder wanneer meerdere 
politieke gemeenschappen trots projecteren op dezelfde figuren. Was Christoffel 
Columbus een Spanjaard of een Genuees? Historici debatteren erover. Franz Kafka een 
Tsjech of een Duitser? Per bibliotheek verschillend. Hitler een Duitser of een 
Oostenrijker? Nemen jullie hem maar.* 
 
In de slag om het pantheon dulden de natiestaten geen concurrentie. Het wekt geen 
verbazing dat Brusselse voorstellen voor aan grote Europeanen gewijde 
televisieprogramma’s op een weigering van de lidstaten stuitten. Des te opmerkelijker 
dus dat er toch enige pan-Europese helden zijn ontstaan. Het was niet noodzakelijk 
hiervoor museumzalen in of standbeelden op te richten. De truc is bepaalde historische 
figuren te gebruiken als naam. 

De sterkste claim in dit verband is die op de universeel-Rotterdamse geleerde 
Erasmus. Het naar hem vernoemde uitwisselingsprogramma voor studenten, dat sinds 
1987 meer dan een miljoen studenten een beurs heeft gegeven, is geslaagde branding. In 
het begrip ‘Erasmus’ resoneert nu ‘Europa’. Erasmus leent zich goed voor de rol. De 

                                                 
* Blijkens een persbericht van 11 maart 2007 wil een Duitse deelstaatafgevaardigde uit Nedersaksen de 
naturalisatie van Hitler van Oostenrijker tot Duitser, uitgevoerd in 1932, postuum ongedaan maken. 
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reizende humanist en grote verzoener was in het interbellum al door een Franse 
intellectueel aangemerkt als ‘het perfecte symbool van de Europese burger’.376 

Gesterkt door dit succes heeft het Brusselse onderwijsdepartement nadien 
programma’s vernoemd naar onder meer Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius en 
Grundtvig. Deze pogingen tot europantheonisering zijn niet geslaagd. Kansrijker is een 
technologisch prestigeproject uit 2002 dat mede vanwege de hoge verwachtingen een 
klinkende naam meekreeg: ‘Galileo’. Het betreft een Europese navigatiesatelliet die het 
monopolie van de Amerikaanse tegenhanger moest doorbreken. Maar zolang deze 
satelliet nog niet beschikbaar is, denkt het publiek bij Galilei eerder aan de valversnelling 
te Pisa dan aan Europa’s macht in de lucht. 

Voor zover uit deze pogingen een lijn valt te destilleren ziet de Brusselse 
binnensfeer het Europese pantheon bevolkt door universele geleerden en kunstenaars, 
die liefst niet door één natiestaat zijn te claimen. Typerend is hoe Comenius 
(Komensky) wordt voorgesteld op de betreffende Commissiewebsite. Hij heeft geen 
nationaliteit maar is ‘geboren in wat tegenwoordig de Tsjechische Republiek is’, was 
behalve een grondlegger van de moderne pedagogie ‘een kosmopoliet en universalist die 
onophoudelijk streed voor mensenrechten, vrede tussen de naties, sociale vrede en de 
eenheid van de mensheid.’377 Een man met als vaderland de wereld, voorloper en held 
van het vredesproject. 

Hier vond men een andere concrete uitweg uit de moeilijkheid een gezamenlijke 
identiteit te definiëren tegen de zwaartekracht van de naties in. Europa niet als ‘veelheid’ 
en begunstiger van diversiteit en dialoog, maar als verlichte drager van universele 
waarden. 
 
Vernoeming naar staatslieden of politici is in Europa vrijwel ondoenlijk. In de Europese 
geschiedenis is de trots van de ene natie veelal de vloek van een andere. Napoleon een 
groot Europeaan? Zelf beschouwde hij zich om zijn Europese roeping als ‘de opvolger 
van Karel de Grote en niet van Lodewijk XIV’.378 Maar de held van Austerlitz (2 
december 1805) is ook de beul van Madrid (3 mei 1808). Dergelijke verwijzingen ‘liggen 
te gevoelig’, zoals het heet. Niet iedereen kan zich in de persoon herkennen en deze 
verleent dus geen overkoepelende legitimiteit. 

Zo moeilijk als de historische terugverwijzing is, zo aantrekkelijk de 
zelfverwijzing. Beschikbaar zijn de politici die aan de stichting en constructie van de 
Gemeenschap en de Unie hebben bijgedragen. Men vindt in Brussel, Straatsburg en 
Luxemburg gebouwen van Commissie en Parlement vernoemd naar onder meer 
Adenauer, Monnet, Schuman, Spaak en Spinelli.* Met name Jean Monnet wordt voor 
vernoeming ingezet; zijn naam siert ook veel leerstoelen, onderzoekscentra, stichtingen 
en een enkele school. Deze strategie is in tegenstelling tot de vorige zelfverwijzend. Men 
boort er geen nieuwe bron van legitimiteit buiten zichzelf mee aan, maar bevestigt alleen 
de eigen identiteit. 

De vijf genoemde politici vallen in de selecte categorie van de pères fondateurs. De 
term is een ideologisch programma op zichzelf, geënt op de Amerikaanse Founding 
Fathers. Het valt te verwachten dat ook eind-twintigste-eeuwse Europese politici als 
Delors, Havel of Kohl eens tot de politieke afdeling van het Europese pantheon zullen 
worden geroepen. Toch houdt het aanroepen van een père fondateur een retorische 
meerwaarde die de lateren vooralsnog niet kunnen bieden. Zolang de Unie aan haar 
eigen bestaan twijfelt, is het geruststellend stichters te hebben. 
 

                                                 
* Maar geen Raadsgebouwen; zoals Napoleon op verzet van de destijds door hem veroverde staten zou 
zijn gestuit, zo Monnet of Schuman op dat van de lidstaten met een ‘eurosceptische’ publieke opinie. Het 
tekent de drempelpositie van de Raad, steeds tegelijk in de verdragsmatige binnensfeer en de tussensfeer 
van de lidstaten. 
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Geld 
 
Bij de invoering van de euro klonk in Nederland esthetisch gemopper over het 
verdwijnen van ‘onze mooie briefjes’ – wat jammer van de vuurtoren en de 
zonnebloemen en de snip. Maar achter de teleurstellend saaie eurobiljetten gaat een 
duizelingwekkend schouwspel van identiteitspolitieke keuzes schuil. Nergens wordt het 
drama van de Europese zoektocht naar publiek zo zichtbaar als in de slag om die luttele 
vierkante centimeters papier. 
 Afgezien van alle, destijds druk becommentarieerde praktische en financiële 
kanten behelst de invoering van een nieuwe munt een symbolische operatie van de 
eerste orde. Gek genoeg is daar publiekelijk nauwelijks bij stilgestaan. Geld bestaat 
alleen bij de gratie van vertrouwen. De persoon die een muntstuk of biljet in handen 
krijgt, moet erop kunnen vertrouwen dat het de betreffende waarde vertegenwoordigt. 
Niet alleen dat het ‘echt geld’ is, als onderscheiden van ‘vals geld’, maar fundamenteler, 
dat het überhaupt geld is. Dit vertrouwen wordt vanouds gewaarborgd door de staat. 
Als het vertrouwen in de staat wegvalt, is ook het geld niets meer waard en 
verschrompelt het tot een stukje metaal of papier. (In Searles termen verandert het dan 
van ‘institutioneel feit’ weer in ‘bruut feit’.) De staat biedt deze waarborg door het geld 
een teken mee te geven. Daarom was het ontwerp zo belangrijk. De inzet bij de 
schepping van Europees geld was: wat moet ons gezamenlijke vertrouwenwekkend 
teken worden? 

De naam zelf kan een eerste waarborgteken zijn. Veel geldnamen verwezen naar 
het gewicht in edelmetaal dat het muntstuk vertegenwoordigde (pond, lira, peso), andere 
beriepen zich op de uitgifte door een vorst (kroon, reaal, dukaat) of een staat (frank, 
florijn). Met die laatste methode slaat men een band tussen munt en macht. Toen de 
Europese leiders in Maastricht besloten een gezamenlijke munt in te voeren, hadden ze 
er nog geen naam voor. De rekeneenheid in het toenmalige monetaire stelsel heette 
‘ecu’. Het was de afkorting van European currency unit, maar de oud-Franse munt écu 
resoneerde erin mee – een list, indertijd, van president Giscard d’Estaing. In die 
resonantie zat voor de Duitsers, die de sterkste munt hadden, het probleem; om het 
vertrouwen van hun publiek in hun munt niet te verspelen wensten zij geen 
Fransachtige naam. De knoop moest op het hoogste politieke niveau worden 
doorgehakt. In december 1995, op de Top van Madrid, kozen de regeringsleiders voor 
‘euro’. Het was een voorstel van de Duitse minister van financiën Waigel. De naam was 
historisch neutraal en lag qua klank dichtbij ‘Europa’. Iedereen tevreden. 

Wat betreft de afbeeldingen op de munten besloten de ministers in 1996 tot een 
‘nationale zijde’ en een ‘gemeenschappelijke zijde’.379 Dit zou de emotionele overgang 
voor het publiek moeten vergemakkelijken. De nationale zijde mocht vrij worden 
ingevuld, met dien verstande dat de twaalf sterren uit het Europese logo moesten 
worden verwerkt – eerste representatie van de gezamenlijkheid. Voor de Europese 
keerzijde kozen de regeringsleiders in 1997, in Amsterdam, voor een afbeelding van het 
grondgebied van de gezamenlijke lidstaten. Gezien de schuivende buitengrens kon de 
grond geen vast teken bieden, maar het spel met de identiteit is subtieler. Het winnende 
ontwerp komt in drie varianten. De stukken van een, twee en vijf cent tonen een globe 
met Europa in de wereld; op de stukken van tien, twintig en vijftig cent staat een kaart 
waarop alle lidstaten als puzzelstukjes een eindje zijn uiteengeschoven; op de munten 
van een en twee euro staat dezelfde kaart, maar nu met de lidstaten aaneengesloten.* 
Drie beelden, drie representaties. Europa verschijnt eerst als eenheid naar buiten, dan als 
veelheid van binnen en ten slotte als eenheid op zichzelf; continent, lidstaten, 
ledenkring. 
 
                                                 
* Nota bene: na de toetreding van de Tien van 2004 werd het ontwerp een eerste maal aangepast. 
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Fascinerend is het debat dat plaatsvond over de biljetten. Uniforme biljetten zouden er 
komen, in zeven coupures oplopend van vijf tot vijfhonderd euro. Ook daarop moest 
een teken staan dat de biljetten tot ‘ons geld’ maakte. (Om de controle op valsemunterij 
te vereenvoudigen zag men af van een ruimte voor nationale invulling.) Terwijl men op 
munten doorgaans het portret van de regerend soeverein of een symbool van het volk 
aantreft, staan op biljetten vaak historische persoonlijkheden, gebouwen of planten en 
dieren waarin een natie zichzelf herkent. Veertien van de vijftien lidstaten kenden het 
genre van het historische portret. Toegepast op het gezamenlijke geld zou deze 
beeldtraditie leiden tot de pijnlijke vraag welke zeven ‘grote Europeanen’ afbeelding 
verdienden – en welke helden allemaal niet. 
 Verantwoordelijk voor het ontwerp waren de verzamelde nationale 
bankgouverneurs. Zij waren verenigd in het Europese Monetaire Instituut, de voorloper 
van de Centrale Bank. Eind 1994 zetten ze experts aan het werk. Een groep historici, 
kunsthistorici, psychologen en professionele biljettenontwerpers kreeg de opdracht drie 
‘beeldthema’s’ te bedenken. 

Wat voor plaatje moest het worden? Eerst bedachten de experts enkele criteria. 
Het beeldthema moest ‘Europa symboliseren, een boodschap van Europese eenheid 
dragen’. Bovendien dienden de biljetten, afgezien van technische vereisten als 
leesbaarheid en veiligheid, ‘voor het publiek aanvaardbaar te zijn’. Voor een biljet met, 
zeg opnieuw, Napoleon zou dat niet in alle landen gelden. Bovendien wilde de 
adviesgroep hoe dan ook de Europese vlag zien. ‘We geloven dat de vlag al in de 
collectieve geest staat geplant als wijzend op ‘iets’ dat Europees is. (..) Afgezien van zijn 
precieze betekenis als grafisch model, zijn werkelijke waarde is dat hij is aanvaard als 
teken van ‘gemeenschappelijke identiteit’.’380 Deze steun zouden de fonkelnieuwe 
biljetten hard nodig kunnen hebben om als Europees geld te worden herkend en 
aanvaard. 

Een groslijst van achttien beeldthema’s werd opgesteld, zoals steden, 
landschappen, monumenten, grote dichtwerken, kaarten, portretten van 
wetenschappers, flora en fauna. Veruit de meeste thema’s sneuvelden op grond van 
national bias: op zeven biljetten konden niet alle vijftien lidstaten met een monument of 
dichtwerk gerepresenteerd zijn. Bij personen kwam het bezwaar van gender bias erbij: een 
risico op oververtegenwoordiging van mannen. (De experts vroegen zich niet af waarom 
‘mannenbiljetten’ in veertien van de vijftien lidstaten wel aanvaardbaar waren.) Toch 
haalde één portrettenreeks de tweede plaats, als ‘Erfgoed’. Men zou op de voorzijde 
beroemde mannen en vrouwen tonen en op de keerzijde prestaties in de gerelateerde 
discipline. Dus bijvoorbeeld ‘Beethoven en muziek, Rembrandt en schilderkunst, 
Charlotte Brontë en literatuur, Marie Curie en medicijnen’. Belangrijkste nadeel bleef de 
nationale identificatie: ‘Beroemde personen zullen altijd met hun eigen land worden 
verbonden.’381 

Zelfs van planten en dieren werd een nationale toeëigening gevreesd, ‘in zoverre 
de meeste lidstaten een dier of bloem als nationaal symbool hebben’. De fauna-optie 
werd van een onthullende kanttekening voorzien: ‘Onafhankelijk geworden landen in 
andere continenten hebben vaak dieren op hun biljetten afgebeeld omdat, of in elk geval 
gedeeltelijk, zij weinig anders hebben om in hun ontwerp op te nemen.’382 In dit dédain 
voor de gedekoloniseerde dieren klonk toch een impliciet zelfbewustzijn door: Europa 
bestond al langer dan vandaag. 

Zelfverwijzing zou een prima remedie tegen de nationale identificaties zijn 
geweest. Twee voorstellen zaten erbij. Ten eerste: portretten van de pères fondateurs, met 
het kwintet Adenauer, De Gasperi, Monnet, Schuman, Spaak. Deze ‘bevestiging van de 
gemeenschappelijke geschiedenis’ zou een ‘sterke symbolische kracht’ hebben. Als 
nadeel gold dat deze personages niet bekend waren bij het grote publiek. Ongetwijfeld 
een juiste inschatting, maar voor wie naar een Europees pantheon streeft ook een geval 



 208 

van self-fulfilling capitulation. De stichters eindigden op plaats zeventien. Tot plaats vier 
reikte het andere zelfverwijzende voorstel, ‘Doelen, idealen en aspiraties van de Unie’. 
Hier zouden waarden uit de verdragen een plaats kunnen krijgen, ‘bijvoorbeeld 
gemeenschappelijk burgerschap, diversiteit, toegenomen handel’. Enthousiast opperde 
de adviesgroep dat de biljettenserie, drager van een internationale topvaluta immers, 
deze idealen ‘door heel Europa en wereldwijd’ zou verbreiden.383 Een nadeel scheen wel 
dat de idealen niet typisch Europees waren. De twee uitwegen uit de nationale 
identificatie zaten elkaar bij dit laatste voorstel in de weg: de zelfverwijzing sneuvelde op 
het universalismeprobleem. 

Een andere uitweg was de radicale figuratieve breuk. Dankzij biljetten met alleen 
futuristische, abstracte vormen konden alle culturele gevoeligheden zeker worden 
vermeden. Dit voorstel eindigde hoog, op de derde plaats. 
 Het winnende thema was ‘Europese tijdperken en stijlen’. De voorzijdes zouden 
portretten van gewone mannen en vrouwen uit bestaande schilderijen, tekeningen of 
schetsen weergeven, anoniem en gespreid naar geslacht en leeftijd. De achterzijdes 
zouden een interpretatie van de architecturale stijl uit het betreffende tijdperk bieden en 
‘zonder specifieke referentie aan een bestaand gebouw een duidelijke boodschap dragen 
van de architecturale rijkdom en eenheid van Europa’. Het thema sloot volgens de 
adviesgroep perfect aan bij het beeld van Europa in de buitenwereld. ‘Voor bijna 
iedereen in de wereld staat Europa bekend om de beeldende kunsten, mooie 
schilderijen, beroemde standbeelden en grootse architecturale stijlen.’ Sterker: ‘Terwijl 
Amerikaanse en Japanse toeristen misschien geen Europese leiders kunnen noemen, 
kennen ze vaak wel de naam van Europa’s beroemdste musea.’384 De verscheurende 
geschiedenis kreeg toch een plaats in de gezamenlijke identiteit – als toeristische 
attractie. 
 
De nationale bankgouverneurs volgden het advies. Ze elimineerden in juni 1995 het 
enige voorstel uit de topdrie waar historische persoonlijkheden op stonden, het rijtje 
Beethoven, Rembrandt, Brönte. Bleven over de ‘tijdperken en stijlen’ en de futuristische 
reeks. Die laatste kostte geen hoofdbrekens, maar met de tijdperken haalde men de 
dilemma’s van de Europese cultuurpolitiek in huis. 

De groep experts, aangevuld met kunst- en architectuurhistorici, werd opnieuw 
aan het werk gezet. Voor de achterzijde kozen ze zeven historische stijlen, voor elke 
coupure één: classicisme, romaans, gotiek, renaissance, barok en rococo, ijzer en glas, 
modern. De meerderheid vond het ‘niet authentiek’ een artistieke interpretatie van 
architectuurstijlen te nemen, zoals de opdracht was, en gaf de voorkeur aan ‘echte 
gebouwen’.385 Men selecteerde twee reeksen van bestaande gebouwen. Voor het 
classicistische vijf-euro-biljet het Maison Carré in Nîmes en de Pont du Gard nabij 
Nîmes, voor het romaanse tien-euro-biljet de kathedraal van Lund en de abdij van 
Mont-Saint-Michel, en zo verder, tot en met de Finlandia Hal en het Rietveld-
Schröderhuis voor het vijfhonderdje. Al deze stijlen waren in grote delen van Europa 
gangbaar geweest. Dankzij de echte gebouwen zou de Unie toch vaste voet verwerven 
in de Europese cultuurgeschiedenis. 
 Ingewikkelder lag het met de anonieme portretten gepland voor de voorzijde. 
Ook dit idee vond de adviesgroep bij nader inzien onwerkbaar. Immers, zelfs als zowel 
de afgebeelde personen als de kunstenaars anoniem waren, dan nog zou een nationale 
toerekening mogelijk zijn op basis van stijlkenmerken of de locatie van het kunstwerk. 
Maar misschien kon de kwestie nationale evenwichtigheid ondergeschikt worden 
gemaakt aan artistieke kwaliteit? Monter selecteerde men ook voor de voorzijden twee 
beeldreeksen: het hoofd van een atleet (school van Lysippos) of de Efebe van 
Antikythera (anoniem) voor de klassieken, en zo verder, tot en met de foto van een 
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jonge vrouw van August Sander of het zelfportret van Josep Kutter voor de twintigste 
eeuw. 
 De bankgouverneurs schreven begin 1996 een prijsvraag uit. De nationale 
banken meldden ervaren ontwerpteams aan. Er kwamen ruim veertig inzendingen, 
verdeeld over ‘Tijdperken en stijlen’ en de non-figuratieve reeks. Een jury selecteerde er 
tien. Deze werden in de deelnemende lidstaten aan een opinieonderzoek onderworpen. 
In december 1996 namen de gouverneurs van de nationale banken op basis van al deze 
gegevens de definitieve beslissing. Zij kozen voor de biljetten van de Oostenrijkse 
ontwerper Kalina. Diens ontwerp zit nu in de portemonnee van ruim driehonderd 
miljoen Europeanen. 

De winnaar had de opdracht vrij geïnterpreteerd. Kalina schoof de anonieme 
portretten terzijde en koos ervoor aan beide zijden architectuurelementen af te beelden. 
Hij verwierp bovendien de ‘echte gebouwen’ en viel terug op het oorspronkelijke 
voorstel, de artistieke interpretatie van een stijl. Alle biljetten in zijn reeks beelden aan de 
voorzijde een brug en aan de achterzijde een raam of deur af. Deze bouwkundige 
elementen symboliseren ‘de geest van openheid en samenwerking in de Europese Unie, 
als ook de communicatie tussen de volkeren’.386 Behalve door middel van de 
(voorgeschreven) vlag is Europa op Kalina’s ontwerp ook geografisch gerepresenteerd. 
De ‘brugzijde’ van de biljetten bevat een kaart van Europa; grensproblemen zijn 
vermeden door te kiezen voor een uitsnede die overlapt met stukken van Azië en 
Afrika. 

 
Het selectieproces toont de moeilijkheden bij het bepalen van een Europese identiteit. 
Van begin tot einde is het beheerst door de angst dat nationale identificaties sterker 
zouden zijn dan de beoogde Europese. Dit noodde tot een breuk met de 
ontwerptraditie in vrijwel alle lidstaten, de portretten van beroemde historische 
personen. De oplossing werd gezocht in anonieme portretten. Vervolgens bleek dat 
zelfs anonieme geportretteerden op een dag hun naam en nationaliteit riskeren prijs te 
geven. Toch hadden de centrale bankiers op zichzelf gelijk een biljet te selecteren dat, 
tegen de opdracht in, geen menselijk gezicht afbeeldde. Het idee van anonieme 
portretten hinkte namelijk op twee gedachten. Het wilde aansluiten bij een Europese 
beeldtraditie, maar het weigerde de primaire functie van die beelden te erkennen, 
namelijk de politieke gemeenschap representeren. Een biljet met een anoniem persoon 
is een wezenlijk ander object dan een biljet met Michiel de Ruyter of George 
Washington. Een anoniem portret representeert (inderdaad) alleen nog een bepaalde 
periode of stijl, terwijl George Washington, in welke stijl ook afgebeeld, steeds de 
Amerikaanse natie blijft representeren. 

In het geval van een gebouw kijkt het volk niet meer in een historische spiegel 
naar een lid – voorvader, stichter, held – van de eigen politieke gemeenschap. Toch 
achtten de keuzeheren ook bestaande gebouwen nog te nationaal geconnoteerd. Wat als, 
zoals oorspronkelijk voorgesteld, de Pont du Gard op het vijfje was afgebeeld? Het doel 
zou zijn dat het publiek denkt: Ja, dit is onze (Europese) brug. De bankiers durfden echter 
het risico niet te nemen dat het publiek zou denken: Nee, dit is hun (Franse) brug. Want 
stel dat men het biljet om die reden niet als ‘ons geld’ aanvaardt. Dan is het geen geld. 

In opeenvolgende fasen van het ontwerpproces is elke mogelijkheid tot 
historische identificatie geëlimineerd. De angst heerste. Een vraag is of die angst 
overdreven was. Enerzijds moge duidelijk zijn dat men met nationale gevoeligheden en 
krenkingen niet lichtvaardig mag omspringen. De vlam van een politiek gemotiveerde 
consumentenboycot slaat snel in de pan. Centrale bankiers voelden een 
verantwoordelijkheid voor de nieuwe munt. Zij waren het die de beslissing namen en 
vanuit hun gezichtspunt was het de juiste. Anderzijds draait het in Europa om het 
overstijgen van nationale gevoeligheden dankzij politieke moed. De invoering van de 
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gemeenschappelijke munt – in Duitse optiek een opstap naar een politieke unie – is daar 
zelf een voorbeeld van. Indien Europese politici het ontwerp hadden moeten kiezen, 
zou dat aspect allicht sterker zijn benadrukt. De ‘echte gebouwen’ zouden het misschien 
tot in ieders portemonnee hebben gehaald. 

De bankiers hielden het op tijdperken en stijlen. Ze verwijderden elke 
historische verwijzing. Toch wilden ze wel iets behouden. Anders hadden ze immers 
kunnen kiezen voor de radicale breuk, voor de abstracte, non-figuratieve biljetten. Na de 
opeenvolgende anonimiseringen resteert niettemin iets wezenlijks: het idee van de tijd en 
de vormverandering. Die tijd krijgt bovendien een begin. Europa, zo vertellen de biljetten, 
werd geboren in de Oudheid, heeft een lange geschiedenis en koestert haar breuken als 
rijkdom. 
 
Is hiermee een band tussen Europese munt en macht geslagen, een die het publiek bij 
elke papieren betaling herinnert aan de politieke orde die het geld dekt? 

Eén visueel detail brengt twijfel binnen. Europa is op de biljetten, behalve in de 
naam en als historische bewaarplaats, vlag en grondgebied, op nog op een vijfde manier 
gerepresenteerd, namelijk met de instelling die het biljet uitgeeft. Van de Europese 
Centrale Bank verschijnen enerzijds haar initialen (in vijf taalvarianten) en anderzijds de 
handtekening van haar president. Dus op de eerste generatie biljetten die van Wim 
Duisenberg, de voormalige Nederlandse centrale bankier.* Dit is het waarborgteken dat 
het publiek het vertrouwen moet schenken dat de zeven stukjes papier geldbiljetten zijn. 
De Europese Bank heeft echter een wat onzekere status. Ze is een bank zonder staat. 
Aangezien niet alle lidstaten aan de euro deelnemen behoort ze evenmin tot de Unie als 
geheel. De politieke orde die haar moet dragen is die van de zogenaamde ‘eurogroep’ of 
‘eurozone’. Dit is een weinig aansprekende entiteit, die vooralsnog publiek ontbeert (al 
proberen met name de Fransen dat sinds de kredietcrisis van 2008 te veranderen). De 
Bank benadrukt die onzekerheid zelf, want de serie initialen op de biljetten wordt 
voorafgegaan door het internationale copyrightteken. Deze extra waarborg is vreemd en 
werkt averechts. De Bank gedraagt zich als een bedrijf dat zijn intellectueel 
eigendomsrecht wil beschermen, terwijl valsemunterij als een veel ernstiger misdrijf 
beschouwd moet worden (en vanouds ook werd). Geld wordt niet echt door copyright 
op de afbeelding, maar door de claim een politieke gemeenschap te representeren. Met 
het copyrightteken geeft de Bank toe dat zij zo’n claim niet gestand kan doen. Het is een 
onrustbarende lapsus. 

 
2 Waarom zijn we samen? 

 
 Terwijl de Europese binnensfeer worstelde met de vraag Hoe worden we één?, was 
in de tussensfeer van de leden de zich opdringende vraag Waarom zijn we samen? Deze 
laatste vraag had niet zozeer de trekken van een opdracht of een missie; ze resulteerde 
dan ook niet in een grote dadendrang. Wel dwong ze tot zelfonderzoek, met grote 
politieke gevolgen. 

Het sinds zestig jaar durende zelfonderzoek door de leden is te vergelijken met 
een kampvuur: een kring van gelijken die elkaar verhalen vertellen, herinneringen 
ophalen, de rekening opmaken van hun positie in de samenleving. De identiteit van de 
kring wordt, meer dan door de regels, bepaald door de leden. Steeds opnieuw 
onderbreekt het (mogelijke) aanschuiven van extra leden het gesprek, de kring gaat 
open, een nieuwe intimiteit moet worden gevonden, de verhalen aangepast. De 
zelfdefiniëring van de steeds groter wordende kring heeft geen vrijblijvend karakter; de 

                                                 
* Dat het ook in deze benoeming om vertrouwen draaide bleek uit de woorden waarmee de uitverkorene 
de facto werd gekroond door Tietmeyer, de machtige president van de Duitse Bundesbank. Deze zei over 
Duisenberg: ‘In Wim we trust.’ 
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leden namen haar buitengewoon serieus. Bij elke vaststelling van de grondslag, van 
Parijs 1951 tot Lissabon 2007, streden diplomaten om de woorden die de 
gezamenlijkheid een plaats konden geven in de geschiedenis en in de wereld. Sinds lang 
worstelt Europa met de spanning tussen de continentale belofte die het in zich draagt en 
de willekeur van het ledental. 
 
Deze spanning ontstond met de stichting. De Zes vertegenwoordigden maar een klein 
deel van het Europese statengezelschap. Ze konden zich dus niet beroepen op 
overkoepelende culturele waarden of historische ervaringen van het continent als geheel. 
Toch was dat wel verleidelijk. 

In het stichtingspact van 1951 erkennen de Zes dat hun verleden er een is van 
‘eeuwenlange rivaliteit’ en ‘bloedige strijd’. Die geschiedenis, weliswaar gedeeld, is juist 
datgene waaronder ze een streep willen zetten. De stichterstaten noemen zich 
‘vastbesloten (..) de eerste grondstenen te leggen voor een grotere en hechtere 
gemeenschap tussen lange tijd (..) verdeelde volkeren’.387 De belofte van het nieuwe 
begin zou des te groter zijn als ze ook andere Europese landen omvatte. Daarom zetten 
de stichters hun verband open voor ‘elke Europese staat’.388 De uitnodiging werd in het 
pact van 1957 herhaald. 

Het was ook in cultuurpolitiek opzicht een gewichtige stap. Hij droeg de belofte 
in zich: vandaag wij Zessen, in de verre toekomst heel Europa. Dankzij deze 
teleologische wending kon de culturele en historische meerwaarde van het gehele 
continent alsnog worden gemobiliseerd, dankzij het pars pro toto de naam ‘Europese 
Gemeenschap’ zonder gêne uitgedragen. Tegelijk bemoeilijkte de open uitnodiging aan 
niet-leden de ontwikkeling van een identiteit voor de kring hier en nu. Stel dat er, 
afgezien van het verre telos, geloofwaardige verhalen waren om het eigen publiek te 
wennen aan de Zes, zouden die ook nog gelden voor Zeven, Acht, Negen, Tien of 
meer? Mettertijd zouden de lidstaten merken dat de open deur een dynamiek in gang 
zette die het publiek meer van de gezamenlijkheid vervreemdde dan eraan bond. Die 
open deur bracht willekeur, steeds nieuwe willekeur, die moeilijk tot verhaal viel te 
maken. 
 
Van de opeenvolgende ledentallen, van Zes tot Zevenentwintig, vond alleen het eerste 
een historische bodem. Wel was het een andere dan eerst scheen. Niet eenzelfde hemel 
bracht hen samen, maar dezelfde aarde. 

In de beginjaren hing een sterk katholieke geur rond het kampvuur van de 
Gemeenschap. De leidende oprichters waren christen-democraten: Schuman in 
Frankrijk, Adenauer in Duitsland, De Gasperi in Italië. Deze drie politici kenden 
bovendien een belangrijke rol toe aan het geloof bij de (morele) wederopbouw van het 
continent. Gevolg was dat sommige buitenstaanders ‘Europa’ als een Vaticaans complot 
zagen. Antikatholieke vooroordelen speelden mee in de beslissing van de Britse 
Labourregering niet met het mijnbouwplan mee te doen. De onderminister van 
buitenlandse zaken noteerde in zijn dagboek dat initiator Schuman, vroom christen en 
vrijgezel bovendien, onder de invloed van priesters stond en dat diens plan ‘just a step 
in the consolidation of the Catholic ‘black international’’ zou kunnen betekenen.389 Ook 
de Zweedse sociaal-democratische premier Tageland was huiverig tot een overwegend 
katholieke Gemeenschap toe te treden. De Nederlandse sociaal-democratische premier 
Drees was evenmin enthousiast, maar zijn land deed toch mee. Wel zorgde Drees er 
twee jaar later voor dat zijn regering als enige géén katholiek naar de Raad van ministers 
zond – volgens de anekdote nadat de dochter van de Italiaanse premier op een receptie 
tegen hem had opgemerkt hoe fijn het was dat de Gemeenschap straks door zés 
katholieke ministers zou worden bestuurd. De andere vijf waren Schuman, Adenauer, 
De Gasperi, de Belg Van Zeeland en de Luxemburger Bech. Aangezien de post 
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vanwege het partijevenwicht in zijn nieuwe coalitieregering evenmin naar een socialist 
kon gaan, deed Drees een beroep op de partijloze Beyen. Wat hiervan te maken? Het 
katholicisme zorgde voor affiniteit tussen enkele pères fondateurs en bood als universele 
religie een zeker tegengif tegen het nationalisme; wat dat betreft paste het uitstekend bij 
het naoorlogse vredesaspect, bij Europa als nieuw, zuiver begin. Toch viel er geen 
gezamenlijke identiteit op te bouwen. Eén van de leden was naar zelfbeeld een 
protestantse natie; een ander had ruwweg evenveel katholieke als protestante inwoners. 
De Zes konden en wilden geen ‘katholieke club’ zijn. 

Onverwacht vonden de lidstaten elders een historische bodem. Wat bleek 
namelijk? Het grondgebied van de Zes viel grofweg samen met dat van het 
middeleeuwse rijk van Karel de Grote: de koning van de Franken, die zijn hof had in 
Aken, zijn gebied uitbreidde tot aan de Pyreneeën, in het oosten de Saksen bedwong en 
kerstende, en zich in 800 tot keizer liet kronen in Rome. Dat deze heerser in bepaalde 
oude handschriften pater Europae, ‘vader van Europa’, werd genoemd, maakte het een 
voltreffer. Voor hun gesprek rond het kampvuur kregen de Zes een heroïsche 
voorvader in de schoot geworpen. 
 De figuur van Karel de Grote was meteen na de oorlog in conservatieve West-
Duitse kringen in de mode geraakt. Het nazi-regime had elk beroep op Germaanse en 
Duitse wortels besmet. Een alternatief bood het vroegmiddeleeuwse Frankische rijk, dat 
voor zowel de Duitse als de Franse natie als voorloper geldt. Op Karels marmeren 
troon, tegenwoordig te vinden in Aken, werden alle latere Duitse keizers van het Heilige 
Roomse Rijk gekroond. Tegelijk staat van Charlemagne een fier ruiterstandbeeld vlakbij 
de Notre-Dame in Parijs. Karel de Grote regeerde toen Fransen en Duitsers nog niet 
gescheiden waren, dus voor de eeuwenlange ‘bloedige strijd’ waaronder de Zes een 
streep wilden zetten. Het waren zijn kleinzoons die bij het verdrag van Verdun (843) het 
Karolingische rijk in drieën deelden en zo een strijdtoneel openden waarvan de 
verschrikkelijke Frans-Duitse vernietigingsslag bij datzelfde Verdun (1916) het 
zinnebeeld was geworden. Dat maakte hem een geschikt symbool voor de Frans-Duitse 
verzoening. In katholieke en conservatieve kring viel bovendien in de smaak dat Karel 
het wereldse gezag van de Paus had verdedigd en in het oosten van zijn rijk heidense 
barbaren – verre voorlopers van communistische atheïsten uit Moskou – in de pan had 
gehakt. Teken des tijds is dat in december 1949 vooraanstaande burgers van de oude 
hofstad Aken de ‘Karelsprijs’ instelden, waarmee ze personen met verdiensten voor de 
Europese eenwording wilden eren. Deze politieke onderscheiding is sindsdien 
uitgegroeid tot ‘gesamteuropäischer Ritterschlag’ (Schümer).* Het symbolisch gebruik 
van Karel de Grote werd dermate opzichtig dat de leider van de West-Duitse socialisten, 
tegenstander van de mijnbouwgemeenschap, begin jaren vijftig schreef: ‘Wir wollen die 
Prinzipien des Reichs Karls des Grossen nicht als Grundlage der europäischen 
Gestaltung des 20. Jahrhunderts.’390 

Het beeld van keizer Karel doorstond de intern-Duitse polemiek. In 1967, toen 
de Raad van ministers zich een eigen kantoorgebouw in Brussel gaf, kreeg het de naam 
‘Charlemagne’. Het was een sterke identiteitspolitieke zet van de Zes. Alleen kwam hij 
wat laat. Want toen de regeringen er vier jaar later hun intrek in namen, waren ze al 
bijna met Negen. En tot de kusten van Ierland, Engeland en Denemarken was zelfs de 
fiere ruitervorst indertijd niet geraakt. 
 
                                                 
* Onderscheiden met de Karlspreis werden Europese stichters als Monnet, Schuman en Spaak, latere 
Europese politici als Blair, Delors, Giscard d’Estaing, Havel en Solana, maar ook schrijvers en 
intellectuelen, drie Amerikaanse politici alsmede de Nederlandse koningin Beatrix, het Luxemburgse volk 
en de euro. De jury bestaat uit twaalf burgers van de stad Aken, waaronder de bisschop en de rector van 
de hogeschool. De prijs heeft een enigszins katholieke smaak; zo viel hij wel de christen-democratische 
bondskanseliers Adenauer, Kohl en Merkel ten deel, maar niet de eveneens als ‘Europees’ bekend staande 
sociaal-democraten Brandt en Schmidt. Hij wordt jaarlijks met Hemelvaart uitgereikt. 
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Zo stonden de leden op 1 januari 1973 opnieuw voor de vraag wat hen bond. De drie 
nieuwelingen hadden met hun komst de Karolingische historische bodem onder de 
gezamenlijkheid weggeslagen; het politieke toeval had zijn intrede gedaan. (Als om dit te 
onderstrepen had de Noorse bevolking enkele maanden ervoor per referendum besloten 
dat het ledental Negen zou zijn en niet Tien, zoals de bedoeling was.) Deze 
bodemloosheid had geen vrije val tot gevolg, maar gaf het Europese politieke lichaam 
veeleer vleugels. 
 De lidstaten besloten ditmaal zelf antwoord te geven op de vraag naar de reden 
van hun samenzijn. In december publiceerden de negen regeringsleiders, bijeen in 
Kopenhagen, de genoemde ‘Verklaring over de Europese identiteit’ om de wereld en 
hun bevolkingen te vertellen wie ze waren. Uitgangspunten waren – net als twee 
decennia eerder – de gezamenlijke wil oude vijandschappen te overkomen en de 
overtuiging dat een Europese eenheid noodzakelijk was voor ‘het overleven van de 
gemeenschappelijke beschaving’. Die laatste bleek naar inhoud moeilijk te definiëren. 
Men hield het op een ‘variëteit van culturen in eenzelfde Europese beschaving’, 
‘gemeenschappelijke waarden en beginselen’, ‘dezelfde levenshoudingen’. De 
buitenwereld (en misschien het eigen publiek) werd gerustgesteld dat de Europese 
eenwording ‘tegen niemand gericht’ en ‘geïnspireerd door geen enkele machtswil’ was.391 
De Europese identiteit scheen een onidentificeerbaar dun vlies tussen pluraliteit naar 
binnen en een zacht universalisme naar buiten. In een politieke vertaling van deze 
algemeenheden vonden de Negen vastere grond. Zij wilden pal staan voor ‘de 
beginselen van de representatieve democratie, van de rechtsstaat, van sociale 
rechtvaardigheid – het einddoel van economische vooruitgang – en van de 
mensenrechten.’ Een ander opvallend element was dat de lidstaten de ‘constructie van 
een verenigd Europa’ zelf tot de gezamenlijke identiteit rekenden. De breuk met het 
verleden uit 1950 had inmiddels een eigen geschiedenis. 

Deze oefening in zelfbepaling door de Negen markeert, ondanks de holle frasen, 
een dubbele cultuurpolitieke wending. Ten eerste: het discours over Europese waarden, 
identiteit en cultuur werd door het hoogste politieke gezag gelegitimeerd. In dat opzicht 
was wat in de verklaring stond van minder belang dan dat er was gesproken. De Duitse 
strategie was officieel ingezet; hierboven bleek hoe men dit in Gemeenschapskringen 
vanaf 1973 als aanknopingspunt voor Europese cultuurpolitiek gebruikte. Ten tweede: 
de lidstaten definieerden zichzelf in Kopenhagen explicieter dan tevoren als een kring 
van Europese parlementaire democratieën. Wellicht speelde mee dat nieuwkomers 
Groot-Brittannië en Denemarken oude en zelfbewuste nationale parlementen in de 
lidstatensfeer brachten. 

Dit zelfbeeld ging twintig jaar mee. Naar buiten toe hadden de Negen inderdaad 
de uitstraling van een democratische kring. Dit bleek eens te meer toen vanaf midden 
jaren zeventig de dictaturen in Griekenland, Spanje en Portugal de overgang naar de 
parlementaire democratie maakten. De jonge regeringen klopten bij de Negen aan. 
Ongetwijfeld hadden ze ook de voordelen van de gemeenschappelijke markt en de 
Europese subsidies op het oog, maar het verlangen naar inbedding in een democratische 
omgeving – denk aan Spanje na de mislukte coup van 1981 – was volgens waarnemers 
een hoofdmotief.* De Europese ledenkring groeide qua identiteit probleemloos van 
Negen tot Twaalf. 
 
Bij toeval was Kopenhagen ook de locatie van de volgende fundamentele 
identiteitspolitieke beslissing, in juni 1993. De sfeer was bedrukt. De kring rond het 

                                                 
* De Belgische ambassadeur De Schoutheete in 1980: ‘On peut même croire que c’est la volonté 
d’appartenir à un groupement d’Etats démocratiques européens qui motive la demande d’adhésion de pays qui 
cherchent à stabiliser leur régime politique interne et à renouveler leur image à l’extérieur.’ (De 
Schoutheete, La coopération politique européenne, 148; curs. lvm) 
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kampvuur, gestoord door jongens uit een achterbuurt die meenden ook te mogen 
meepraten, gunde zich geen historische verhalen meer. Dan zouden de aanwezigen 
namelijk eerder moeten inschikken dan hun lief was. De Twaalf zaten al ruim drie jaar in 
hun maag met de Midden- en Oost-Europese landen die in 1989 achter het IJzeren 
Gordijn vandaan waren gekomen en aansluiting bij hun westelijke buren zochten. 
Opnieuw dwong de lidmaatschapskwestie tot nadenken over het zelf. Tot dan toe 
hadden de lidstaten de aspiranten in niemandsland laten wachten. De regeringsleiders 
hadden weinig zin minstens tien arme, verzwakte volken met hoofdsteden waarvan ze 
soms nog nooit hadden gehoord in hun midden op te nemen. Tegelijk voelden ze dat 
het niet anders kon. Ze hadden het immers in hun stichtingspact beloofd (en ook de 
Amerikanen drongen nogal aan). De buitenstaanders bevestigden met hun dringende 
appèl de identiteit van de zittende kring – deze was meer dan ooit een object van 
bewondering en verlangen – maar dwongen de leden tevens tot een hernieuwd 
zelfonderzoek. 

Tegenzin en noodzaak vonden elkaar op de betreffende Top in de zogeheten 
‘Kopenhagencriteria’. Het zijn de drie voorwaarden waaraan een land moet voldoen om 
toe te treden tot de gezamenlijkheid: stabiele democratische instellingen, een 
functionerende markteconomie, absorptie van tachtigduizend pagina’s Europese 
wetgeving. Met dit eisenpakket lopen de leiders het ene pad dat ze twintig jaar eerder 
hadden aangeduid verder af en laten ze het andere links liggen. 

De Twaalf preciseren namelijk enerzijds het politieke zelfbeeld uit 1973, ‘wij zijn 
een club van democratieën’. De ruwe opsomming democratische beginselen wordt 
vervangen door een uitputtende lijst eigenschappen, vertaalbaar in huiswerk voor 
aspirant-leden. Aldus wordt de open uitnodiging uit het stichtingspact (‘elke Europese 
staat die onze idealen deelt’) geclausuleerd. De Europeesheid van een staat is geen 
gegeven. Ze schijnt afhankelijk van een ontwikkelingsstadium, wordt onderwerp van 
rapportage. Wie vanaf welk moment Europees is, wordt sinds 1993 beslist door de 
Europese Raad. 

Hiermee heeft anderzijds het, toegegeven nogal fletse, identiteitsproza van 
twintig jaar eerder afgedaan. De opening die de leiders hadden geboden voor Europese 
cultuurpolitiek, en die intussen was benut, gaat weer dicht. Daarmee wordt de retoriek 
over een gedeeld verleden of een gezamenlijke beschaving onderuit gehaald, een 
potentiële bron van publieke legitimiteit voor de Unie afgesneden, kortom, de Duitse 
strategie geblokkeerd. Gevolg: de Europese politiek moest zichzelf dragen. Deze stap zou best 
op kracht en zelfvertrouwen kunnen duiden. (Vgl. God tegen Mozes: ‘Ik ben wie ik 
ben.’392) Toch is twijfelachtig of de consequenties van deze dramatische beslissing 
voldoende werden doordacht. Op het moment zelf hadden het publiek noch de spelers 
door dat iets bijzonders gebeurde. De grote Europese kranten misten het punt; de 
aandacht ging uit naar wat de leiders zeiden over de werkloosheid en de economische 
crisis. De institutionele vakpers pikte het evenmin op.* Een decennium later werd de 
Kopenhaagse Top alsnog als opmaat naar de oostelijke uitbreiding bejubeld, maar de 
identiteitspolitieke omslag bleef onbelicht. 

Kopenhagen 1993: de lidstaten zien de willekeur van een politieke orde vol in 
het gezicht. Ze zeggen tegen de aspirant-leden, maar daarmee (per ongeluk?) ook tegen 
zichzelf: ‘Europa, dat is zoals wij zijn.’ 
 
Uiteraard kwam hiermee niet vanzelf een einde aan pogingen de in de lucht hangende 
orde alsnog culturele of historische grond te geven. De discussie over Europese 

                                                 
* ‘Copenhagen European Council. Generally a low key affair’, aldus het jaaroverzicht over 1993 in een 
gezaghebbend tijdschrift. (Neill Nugent, ‘Chronology of key events’, Journal of Common Market studies 32 
(1994) Annual Review, 155-158, 156) 
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geschiedenis, cultuur en waarden is niet uitgedoofd. Bij elke gelegenheid waarop de 
gezamenlijkheid haar grondslag wijzigt, duikt de vraag weer op. 

Toen de lidstaten in de jaren 2002–2004 een nieuw verdrag ontwierpen, besprak 
men de historische en culturele verwijzingen die in de preambule moesten komen. Wel of 
geen christendom, humanisme, kolonialisme, wereldoorlogen in de aanhef? De heftigste 
confrontatie, die zelfs Johannes Paulus II op het constitutionele toneel bracht, was die 
tussen staten die de christelijke grondslag of zelfs een verwijzing naar God wilden opnemen 
(Spanje, Polen) en staten die het seculiere karakter van de Europese publieke ruimte wilden 
benadrukken (Frankrijk, België). Was Europa, ja dan wel nee, een christelijke club? Deze 
vraag kreeg van pers en publiek meer aandacht dan menige tezelfdertijd besproken 
institutionele vernieuwing. Uiteindelijk vonden de lidstaten een compromisformule. Deze 
luidt: ‘Geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa, die 
ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de universele waarden en onvervreemdbare 
rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat...’393 Het 
christendom, niet genoemd, is aldus geneutraliseerd tot godsdienstige traditie en mag zich 
alleen verdienstelijk maken als inspiratiebron van democratische politieke waarden. Dit 
zinnetje sneuvelde met het grondwetsverdrag zelf, maar is in 2007 toch in het verdrag van 
Lissabon gestopt. Het is, als overlevende van de grondwetsepisode, een uitkristallisering van 
vijf jaar diplomatiek getouwtrek. De gezamenlijke regeringen blijven erbij: geen katholieke, 
geen christelijke, zelfs geen postchristelijke club, maar een club van Europese parlementaire 
democratieën. 
 
De komende jaren zal opnieuw een lidmaatschapskwestie het zelfbeeld bepalen. Ditmaal 
is het de islamitische democratie Turkije, dat in 1963 uitzicht op lidmaatschap kreeg en 
sinds 1999 officieel in de Europese wachtkamer zit, die de identiteit van de 
gezamenlijkheid ondervraagt. Wil men écht, ongeclausuleerd, een club van democratieën 
zijn? Net als na 1989, toen men de ex-communistische kandidaten jaren liet wachten, 
zijn de aarzelingen groot. Ook deze kwestie houdt de gemoederen in de publieke 
opinies – van Oostenrijk tot Nederland en van Frankrijk tot Polen – veel sterker bezig 
dan het gepriegel in de institutionele binnensfeer. De bevolkingen willen weten in welk 
Europa zij geacht worden zichzelf thuis te voelen. 

De ironie is dat de sterkste tegenstander van Turkse toetreding, de Franse 
regering, een seculiere definitie van de gezamenlijkheid voorstaat. Terwijl sommige 
christen-democratische partijen (waaronder de Duitse) en regeringen op religieuze 
gronden geen moeite hebben hun anti-Turkse houding te rechtvaardigen, zit Parijs 
ideologisch klem. Het kan zich voor zijn verzet in laatste instantie alleen beroepen op de 
noodzaak van het trekken van een geografische grens. Kansloos is dat beroep echter niet. 

Met of zonder Turkije, de grens is bijna bereikt. De bij de stichting ingebrachte 
spanning tussen het statengezelschap als geheel en de selecte kring van lidstaten is 
verminderd. Was het ten tijde van de Zes welbeschouwd potsierlijk van ‘Europa’ te 
spreken, inmiddels behoort driekwart van de Europese staten tot de Unie, terwijl van de 
resterende niet-leden de helft binnen tien jaar zal toetreden. 
 Dit zal het gesprek bij het kampvuur een nieuwe wending kunnen geven. 
Wanneer de selecte kring samenvalt met de staten op het continent, wanneer de laatste 
kandidaat hetzij door de poort hetzij definitief geweigerd is, kan de willekeur worden 
gedempt. De geografische grens kan dan een schijn van historische noodzaak 
verwerven, met een goed verhaal zoals de lidstaten sinds het einde van het 
Karolingische Europa van de Zes niet meer kenden. De politieke vraag wie Europees is 
en wie niet, zal van het bureaucratische register van toetredingscriteria en 
overgangstermijnen mogelijk terugverhuizen naar de historische en antropologische 
ervaringen van het continent. De ‘Duitse’ strategie kan weer uit de schaduw treden en 
het Europese zelf de spiegel aanreiken van een grotere ruimte, een langer verleden. 
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Ik weet geblinddoekt of ik in Europa ben, beweerde een schrijver ooit. Europa kun je 
volgens hem horen en ruiken: hondengeblaf, kerkklokken, buiten spelende kinderen.394 
Een andere schrijver vindt het eigene van Europa onder meer in de menselijke maat van 
het landschap, in de koffiehuizen, en in de straten en pleinen die naar staatslieden, 
geleerden, schilders en schrijvers uit het verleden zijn genoemd.395 

Ook volgens een derde kent Europa ‘een uniek visueel en auditief landschap, dat 
buiten Europa alleen wordt aangetroffen in gebieden waar Europeanen wonen.’396 
Daarbij denkt hij aan de aanwezigheid van kruisen op sommige gebouwen en op 
begraafplaatsen; aan de plattegrond van steden en de architectuur van de openbare 
gebouwen; aan het schrift, dat weliswaar in drie varianten voorkomt maar zich duidelijk 
zowel van het Chinese beeldschrift als van het Arabische en andere schriften 
onderscheidt; aan de vele beelden in de openbare ruimte en bij gewone mensen thuis; 
aan het grote aantal afbeeldingen van menselijke figuren, waaronder naakte mannen en 
vrouwen; en aan het klokgelui. 

Europa als geheel onderscheidt zich volgens deze intellectuelen van zijn buren 
Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Amerika. Transcontinentale toeristen herkennen 
deze intuïtie. Thuis geland uit Beijing of Los Angeles beseffen ze, een dag of twee, dat 
ze Europeanen zijn. Maar dit gevoel schijnt een zweem, een zucht, een flard, die snel 
wegvalt tegen een oogverblindende diversiteit aan talen, staten, naties en godsdiensten 
die op het grondgebied naast en door elkaar heen bestaan. 
 Ook een langer teruggaande historische blik kan bij dit raadsel helpen. De 
vijfentwintig eeuwen Europese geschiedenis zijn prima te duiden als een samenspel van 
krachten die bewogen richting politieke en culturele eenheid en uniformiteit 
(romanisering, kerstening, de verlichting) met krachten die zorgden voor verdeeldheid 
en diversiteit (volksverhuizingen, geloofshervorming, natievorming). Ze werkten in de 
moderne tijd op onvoorziene wijze op elkaar in. De uitvinding van de drukpers 
begeleidde in heel Europa de verdringing van het Latijn door volkstalen. De wedijver 
tussen vorsten en staten bracht behalve oorlogen en strijd ook imitatie en uitwisseling. 
Als de ene overzeese koloniën veroverde, wilde de ander dat ook; liet de ene een opera 
bouwen, volgde de andere snel erna. Het is dus onjuist het nationalisme louter als 
splijtende kracht te beschouwen. De geldingsdrang van zijn naties heeft Europa 
verdeeld én gelijk gemaakt (waardoor de kleine verschillen extra opvielen). 
 Over deze gedeelde ruimte en gedeelde tijd kan het gesprek bij het nachtelijke 
kampvuur gaan. Als er geen niet-leden buiten de kring meer zijn, als men niet steeds 
over de schouder hoeft te kijken wie nog een plaatsje zoekt, dan zal men het verstrijken 
van de uren kunnen vergeten, starend in het vuur van het avondland. Een passage is dan 
voltooid. Pas dan, en niet eerder, kunnen de gezamenlijke lidstaten met overtuiging tot 
hun publiek zeggen, met woorden waarin behalve de politiek ook de geografie en de 
geschiedenis weerklinken: ‘Wij zijn Europeanen.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


