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Voorwoord  

 

Met enige verbazing heb ik me lange tijd afgevraagd waarom ik zo weinig over 

de Europese Unie af wist. Ik heb altijd een overwegend positief gevoel gehad 

bij de hele onderneming, ik was voorzichtig enthousiast en nieuwsgierig maar 

ook wat cynisch. Maar als zelfs iemand die open staat voor het idee van een 

grootschalige Europese samenwerking, een makkelijk doelwit voor politici, 

maar niet overtuigd raakt van de Europese Unie, hoe moet dat dan met de 

sceptici? De vraag waarom Europa nog zo weinig zichtbaar is en ik samen met 

alle andere Nederlanders niet al jaren bestookt wordt met Europese 

propaganda, is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Deze vraag paste 

goed binnen de master Cultureel Erfgoed van de Universiteit Utrecht 

waarbinnen deze scriptie geschreven is. Identiteitsvorming, omgang met het 

verleden, de imagined community en natievorming zijn onderwerpen van de 

master die als centrale thema’s terug komen in deze scriptie.  

Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op literatuur, op webpublicaties en 

op primaire bronnen in de vorm van officiële beleidsstukken en documenten 

van de Europese Unie. Er zijn vele plannen en projecten geweest die door 

verschillende organisaties en personen zijn geïnitieerd. Na een niet al te lange 

tijd realiseerde ik me dat het onmogelijk was om binnen de gestelde tijd ze 

allemaal te behandelen. Ik heb mijn onderzoek daarom beperkt tot de plannen 

die binnen de Europese Unie zelf ontstaan zijn. Omdat de afbakening dan nog 

een periode van minstens 60 jaar zou beslaan zou ook dit  
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nog een te breed gebied zijn. Het overzicht dat ik in deze scriptie naar voren 

heb willen halen, pretendeert niet volledig te zijn. De meest sprekende, 

bekende, grootschalige, de meest uitgevoerde plannen komen aan bod 

waarmee ik een beeld probeer te geven van de soorten initiatieven die er 

geweest zijn, en hoe daar intern mee omgegaan is.  

Het proces waarbij alle informatie verwerkt is tot het eindresultaat dat voor u 

ligt, is lang geweest. Ik wil hierbij de mensen bedanken die mij geholpen 

hebben, hetzij met inhoudelijk kritiek, hetzij met het uitspreken van steun en 

vertrouwen in mij en in het onderwerp dat ik gekozen heb. In het bijzonder 

zijn dat mijn begeleiders Dr. Hendrik Henrichs en Prof. Dr. Michael Wintle 

zonder wie ik deze scriptie niet heb kunnen schrijven. Hartelijk dank daarvoor!  
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Inleiding 

 

Deze masterscriptie gaat over de relatie tussen cultureel erfgoed en collectieve 

identiteit. In het bijzonder heb ik mij bezig gehouden met de Europese 

identiteit en pogingen van de Europese Unie (EU) om die te versterken met 

behulp van cultureel erfgoed. De EU worstelt al enkele decennia met een groot 

probleem waar nog geen oplossing voor gevonden is: de goedkeuring van de 

Europese bevolking voor het beleid van de EU is minimaal. Dit heeft meerdere 

redenen. Eén ervan is de lage sociale cohesie tussen de lidstaten en haar 

inwoners. De EU is er voor de Europeanen net zoals de Nederlandse regering 

er is voor de Nederlanders. Maar bestaan er wel ‘Europeanen’? En zo ja, 

waaraan is een Europeaan te herkennen? Bestaat er een Europese collectieve 

identiteit waarvan de mensen zich door een overkoepelend orgaan laten 

besturen? Volgens onderzoek voelt de overgrote meerderheid van de inwoners 

van de EU-lidstaten zich in de eerste plaats verbonden met de nationale staat 

en komt de band met Europa pas daarna of helemaal niet. Slechts een kleine 

groep mensen noemt zich in de eerste plaats Europeaan.1 Wat stelt een EU 

zonder Europeanen voor?  

Als de EU haar politieke macht wil kunnen legitimeren, moet ze op een 

bepaalde manier ‘de Europeanen’ aan zich zien te binden. Een manier om dat 

te doen is door de volken van Europa ervan te overtuigen dat zij gezamenlijk 

een eenheid vormen. Met de constructie van een dergelijke cohesie, de 

Europese identiteit, creëert  

 
                                                           

1 E. Moxon-Brown, Who are the Europeans now? (Aldershot 2004) 19.  
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de EU ‘Europeanen’ en daarmee een legitieme machtsbasis voor zichzelf. Dit is 

hetzelfde idee waarmee de Europese natiestaten zijn ontwikkeld.2 Het 

aanwakkeren van het ‘wij’-gevoel onder de bevolking zorgt ervoor dat de 

mensen zich als een eenheid gaan beschouwen. Daardoor kan de nieuw 

ontstane groep accepteren dat ze door een politieke bovenlaag 

vertegenwoordigd en geregeerd wordt. En dat ‘wij’-gevoel is te beïnvloeden 

met cultureel erfgoed.  

Deze benadering staat beter bekend als natievorming. De methode is echter 

niet pasklaar voor Europa om verschillende redenen. Eén daarvan is dat de EU 

geen staat is. Het is geen federatie zoals de Verenigde Staten, geen 

confederatie zoals Zwitserland, geen natie zoals Nederland. Het is ook geen 

intergouvernementele organisatie meer zoals de Verenigde Naties. Het 

politieke doel is nooit vastgelegd. 3 Omdat de EU zijn grenzen niet heeft bereikt 

en constant in ontwikkeling is, is het lastig om een collectieve Europese 

identiteit te definiëren en het juiste erfgoed erbij te zoeken om dit mee te 

onderbouwen. Mede daarom kan het natievormingsprincipe niet als blauwdruk 

of ultieme oplossing gezien worden. Toch zijn veel initiatieven van de EU uit 

deze koker gekomen, waarbij cultureel erfgoed vaak een belangrijke rol kreeg. 

Daarnaast zijn ook andere pogingen ondernomen op cultureel gebied, maar de 

Europese politici zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd om met een succesvol 

alternatief te komen.  

                                                           

2 I. Bellier en T. Wilson, An anthropology of the European Union: Building, Imagining and Experiencing the New 
Europe (Oxford 2000) 6.  
3 Bellier en Wilson, An anthropology of the European Union, 34.  
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Leeswijzer  

 

De integratiepolitiek van de Europese Unie levert een voorbeeld van een 

moderne, politieke elite die tracht om, onder andere met cultureel erfgoed, een 

nieuwe collectieve identiteit op te roepen waarmee ze haar machtsbasis wil 

legitimeren. De vorming van een Europees saamhorigheidsgevoel is wellicht de 

grootste uitdaging ooit voor de EU.4 De pogingen die de EU in de afgelopen 

decennia ondernomen heeft, waarbij gebruik gemaakt werd van cultureel 

erfgoed, staan centraal in dit onderzoek. De vraag die hierbij leidend is 

geweest, luidt:  

 

Hoe heeft de Europese Unie gebruik gemaakt van cultureel erfgoed voor de 

vorming van een collectieve Europese identiteit ter legitimering van de 

politieke macht? 

 

Voordat ik mij richt op het gebruik van cultureel erfgoed als politiek 

instrument, heb ik het eerste hoofdstuk gewijd aan een analyse van het 

legitimiteitsprobleem waar de EU mee worstelt. Dit probleem is geen nieuw 

fenomeen. Andere overheden, regeringen en vorsten hebben hier ook mee te 

maken gehad. Om over een volk of een collectief te kunnen regeren, moet de 

desbetreffende overheidslaag aan bepaalde voorwaarden voldoen, dictaturen 

daar gelaten. Als dat niet het geval is, is de machtpositie niets meer dan een 

zeepbel welke het volk eigenhandig kan laten knappen. Natuurlijk is elke 

situatie anders en bestaan er verschillende gradaties wat betreft legitimiteit. 

Maar in alle gevallen bestaat er een band tussen het politieke bestuur en zij die 

bestuurd worden. Deze band moet ergens op gestoeld zijn. In hoofdstuk één 

                                                           

4 T. Theiler, Political Symbolism and European Integration (Manchester 2005) 125.  
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ga ik daar op in en omschrijf ik hoe politieke macht in het algemeen 

gelegitimeerd kan worden. Om het Europese probleem goed te begrijpen, is 

het tweede deel van het hoofdstuk geweid aan het ontstaan van het 

legitimatieprobleem binnen de EU.  

Om te weten wat voor collectieve identiteit de EU voor ogen heeft (gehad), en 

welke identiteitsvorming haalbaar is, begin ik in hoofdstuk twee met een 

analyse van het begrip ‘collectieve identiteit’. Wanneer gesproken wordt over 

een ‘Europese identiteit’ kan iedereen daar een andere invulling aan geven. Is 

dat een etnische groep mensen? Bestaat er een Europees ras? Of gaat het om 

een geografische groep? Alleen inwoners van de EU of van het hele Europese 

continent? Dé Europeaan kan misschien ook herkend worden aan zijn 

manieren, omgangsvormen of overtuigingen. Wat is een Europeaan? Bestaat 

dé Europese identiteit wel? Het zijn vragen die je bij alle collectieve identiteiten 

kan stellen. Daarna behandel ik de term ‘cultureel erfgoed’. Het is een term die 

in de loop der jaren inhoudelijk veranderd is. Het beslaat bijvoorbeeld niet 

meer alleen gebouwd erfgoed. Afhankelijk van de context kan het ook over 

immaterieel erfgoed gaan, of over cultuurlandschappen. Cultureel erfgoed is 

geen strak omlijnd begrip waardoor ik in hoofdstuk twee aan zal geven wat ik 

er in deze scriptie onder versta. Voor een beter begrip van cultureel erfgoed is 

het ook noodzakelijk om te weten hoe het zich onderscheid van geschiedenis. 

Beide vakgebieden houden zich met het verleden bezig, maar de invalshoeken 

zijn zeer verschillend. Dit is een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet 

worden wanneer het gaat over collectieve identiteitsvorming, zoals in deze 

scriptie. Bij dergelijke projecten wordt het verleden als een bouwsteen gezien 

om die collectieve identiteit invulling te geven. Het verleden, het erfgoed, 

wordt in dienst gesteld van een eigentijds doel wat betekent dat ‘vroeger’ in 

een nieuwe context wordt geplaatst. Ik zal uitleggen hoe cultureel erfgoed als 

een politiek instrument kan functioneren waarbij voorbeelden van 

natievorming niet kunnen ontbreken.  
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In de hoofdstukken drie tot en met vijf bespreek ik de grootste EU-projecten 

waarbij gebruik gemaakt is van cultureel erfgoed voor de vorming of 

versterking van de Europese identiteit. De hoofdstukken zijn opgedeeld in 

thema’s. Elk hoofdstuk behandelt één bepaalde methode waarmee een 

Europese identiteit opgeroepen zou kunnen worden en wordt geïllustreerd met 

voorbeelden van projecten die onder die methode vallen. Zo bespreek ik in 

hoofdstuk drie de projecten waarmee de EU zichzelf heeft proberen te 

herdefiniëren als nieuw hoofdstuk in de geschiedenis. Het gaat daarbij niet 

alleen om wat het begrip ‘Europa’ precies inhoudt, maar ook om wat Europa 

onderscheid van de rest van de wereld. Dit voert terug op de theorie dat een 

identiteit onderdeel is van een relatie met een tweede partij waar men zich van 

onderscheidt, beter bekend als Othering. De uitgevoerde projecten zijn echter 

niet zozeer toegespitst op het bewust uitsluiten van anderen, maar op 

pogingen om zichzelf duidelijker te definiëren tegenover het eigen verleden.  

De volgende methode, die in hoofdstuk vier aan bod komt, is het historiseren 

van de EU waarbij de EU geen breuk met het verleden vormt, maar er juist uit 

is voortgevloeid. Wanneer de continuïteit van de politieke macht met het 

verleden aantoonbaar is, lijkt een nieuwe situatie logisch en vanzelfsprekend. 

Een vaderlandse geschiedenis kan die logica aantonen. Ook binnen de EU zijn 

voorstellen gedaan voor het schrijven van een Europese geschiedenis en zelfs 

voor het invoeren van herschreven geschiedenisboeken voor het onderwijs. 

Daarbij kwamen de nationale varianten van het verleden vaak in het gedrang. 

Nationaal erfgoed werd immers ‘departiculariseren’ en naar een Europees 

niveau getild. Het ondermijnen van de oude referentiekaders en de 

bouwstenen hergebruiken in nieuwe kaders bleek noodzakelijk. Dergelijke 

plannen speelden vooral in de jaren 80, toen het legitimatieprobleem zich 

aandiende en het Verdrag van Maastricht nog niet ondertekend was.  

Tot slot komt in hoofdstuk vijf het beleid aan bod wat sinds 1992 de boventoon 

heeft gevoerd: de pacificering van Europa. De burgers, regio’s en landen 

worden daarbij zoveel mogelijk met elkaar in contact gebracht om meer begrip 
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en respect voor elkaar te krijgen. De vele verschillende culturen die binnen de 

EU bestaan, worden daarbij niet als een verdelende zwakte maar als een 

verenigende kracht beschouwd. ‘Eenheid in Diversiteit’, zoals het officiële 

motto van de EU luidt. In plaats van erfgoed te departiculariseren tot Europees 

niveau, worden groepen juist gestimuleerd om hun eigen erfgoed te koesteren 

en uniek te houden. De verlangde sociale cohesie binnen Europa moet bereikt 

worden door de groepen met elkaar in contact te brengen en bekend te maken 

met elkaar want: Onbekend maakt onbemind.  
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Hoofdstuk 1  
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- ‘government of, by and for the people’  

(Abraham Lincoln, The Gettysburg Address, 19 nov. 1863) 
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§ 1.1 Referenda als eye openers  

 

Op 1 juni 2005 sprak een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking 

zich via een referendum uit tegen de Europese Grondwet. Dit volgde drie 

dagen na het Franse referendum waar dezelfde uitslag uit voort kwam. 

Daarmee was de Europese Grondwet definitief van de baan. Twee jaar later 

kwam de EU met een herziene versie van het grondwetsverdrag, het Verdrag 

van Lissabon. Van de 27 landen kozen 26 ervoor om géén referendum over de 

ratificatie van dit verdrag te houden. Alleen Ierland besloot om wel het volk te 

raadplegen. Net als in 2001 bij het referendum voor het Verdrag van Nice, 

lieten de Ieren op 12 juni 2008 weten ook het Verdrag van Lissabon niet te 

accepteren. Een even zo belangrijke stap in de ontwikkeling van de EU was het 

Verdrag van Maastricht in 1992. Alleen in Ierland, Frankrijk en Denemarken 

was hiervoor een referendum uitgeschreven. Hoewel Frankrijk met een krappe 

meerderheid vóór stemde, was het Denemarken die met een even krappe 

meerderheid roet in het eten gooide en tegen stemde. De Europese referenda 

van de afgelopen decennia hebben veel stof doen opwaaien. Niet alleen omdat 

er grote belangen op het spel stonden die van grote invloed waren op de 

internationale politiek, maar vooral omdat de uitslagen vaak onvoorspelbaar 

waren. Negatieve uitslagen verstoorden onderlinge verhoudingen, zowel 

nationaal als internationaal, en resulteerden in jarenlange vertragingen van het 

Europese eenwordingsproces. De confrontatie met de wens van het volk en de 

rem die de bevolking met een referendum op het proces kan zetten, maken 

referenda niet aantrekkelijker voor nationale regeringen. Het geeft te denken 

over het lage aantal referenda dat uitgeschreven wordt.  
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Europese en nationale politici hebben bij alle negatieve referenda-uitslagen 

zich afgevraagd wat de reden was voor mensen om ‘nee’ te stemmen. 

Verschillende onderzoeksbureaus hebben zich op deze vraag gestort en 

conclusies getrokken op basis van hun 

onderzoeksuitslagen. Zo waren de twee 

hoofdredenen voor de Nederlanders het 

gebrek aan informatie over de Grondwet en 

de vrees voor verlies van soevereiniteit. In 

Frankrijk was men bezorgder over de 

gevolgen voor de eigen werkgelegenheid en 

economie.5 De Ieren hielden het Verdrag van 

Lissabon tegen op basis van soortgelijke 

argumenten die de Nederlanders opvoerden, 

namelijk een gebrek aan kennis over het 

verdrag. Maar ook wilde men de Ierse 

identiteit beschermen en de eigen 

soevereiniteit niet in gevaar brengen.6 

Denemarken ten slotte, een van de meer sceptische leden van de EU, stemde 

vooral tegen om de eigen cultuur te bewaken. Een sterkere EU zou een 

bedreiging zijn voor de nationale identiteit, Deense normen en waarden en ook 

hier bestond de angst dat de zelfbeschikking in het gedrang zou komen.7 

Volgens Drude Dahlerup, woordvoerster van de Deense neecampagne, voelden 

velen zich machteloos ten opzichte van de besluitvoering op Europees niveau. 

Reden daarvoor was dat de EU niet door democratisch gekozen politici werd 

bestuurd maar door bureaucraten.8 Een ander veel gehoord argument dat uit 

de onderzoeken naar voren kwam is dat een ‘nee’-stem ook vaak moet worden 

                                                           

5 Europese Tijden. De publieke opinie over Europa & Arbeidstijden, vergeleken en verklaard. Europese Verkenning 3 
Bijlage bij staat van de Europese Unie 2006. Centraal Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau  (2006) 19.  
6 Europees Parlement Bureau Nederland en Parlementair Documentatie Centrum. ‘Europa-nu’ http://www.europa-
nu.nl/ Laatst gewijzigd: 16 december 2008. Geraadpleegd: 16 december 2008  
7 Bellier en Wilson, An anthropology of the European Union, 174. A. Jørgensen, ‘Europe in the wake of the Danish 
Referendum on European Union’, in: Ulf Hedetoft (ed.), Nation or Integration? Perspectives on Europe in the 90s 
(Aalborg 1993) 100. 
8 Moxon-Brown, Who are the Europeans now?  61.  

Ierse Protestposter tegen het 

Verdrag van Lissabon. Bron: 

www.aktualne.centrum.cz  
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gezien als een opzettelijke afstraffing van de nationale politiek. Opvallend is 

dat bij alle referenda de stemmers weinig ingingen op de inhoud van het 

voorgelegde Verdrag. De ‘nee’-stemmers, en waarschijnlijk ook de ‘ja’-

stemmers, geven bij referenda niet zozeer hun mening over de inhoud van de 

verdragen maar eerder over de ontwikkeling van de EU zelf. Zoals de 

stemmers zelf overduidelijk aangaven was de kennis over de materie te laag 

om de EU het voordeel van de twijfel te geven en vóór te stemmen, of om 

überhaupt naar de stembus te gaan. Dat de kennis onder de mensen laag was 

blijkt wel uit het feit dat de Verdragen van Maastricht en van Lissabon juist de 

gevreesde overheersende machtspositie van de EU nauw afbakenen om 

daarmee de soevereiniteit van de lidstaten te garanderen.9  

De onderzoeksresultaten leveren verontrustende signalen. Maar hoe 

alarmerend is dit alles? Ook al zijn de onderzoeken uitgevoerd door 

professionele bureaus kunnen ze geen afspiegeling geven van de werkelijke 

menig van de Europese bevolking. Vele landen hebben nooit een referendum 

gehouden over EU-verdragen waardoor een aanzienlijk deel van de mensen 

hun mening nooit hebben kunnen geven. De onderzochte data geven daarom 

slechts de mening weer van een klein deel van de Europese bevolking. De 

meest gebruikte onderzoeksmethode is de steekproefsgewijze enquête. Deze 

onderzoeksmethode kan geen harde feiten opleveren maar alleen indicaties. 

En natuurlijk is stemgedrag niet alleen gebaseerd op inhoudelijke argumenten 

maar ook op intuïtie en subjectieve campagnes. De uitslagen van de referenda 

zijn dus geen afspiegeling van de mening van het Europese volk. Echter, ze 

worden wel door alle regeringen serieus genomen en opgevolgd. Geen enkele 

nationale regering heeft een ‘nee’ ooit naast zich neergelegd, wat aangeeft dat 

de politiek veel waarde hecht aan de uitslag van een referendum.  

Het negatieve signaal dat nu enkele keren is afgegeven is door zowel nationale 

als Europese politici niet te negeren. Daar tegenover staat dat er altijd een 

                                                           

9 Moxon-Brown, Who are the Europeans now?  27.  
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meerderheid van de bevolking vóór lidmaatschap van de EU is geweest. (zie 

figuur 1) Het principe van een Europese samenwerking staat dus niet ter 

discussie. Het gaat hier om de verantwoording van de politieke macht en de 

geloofwaardigheid van de EU. Hoe moeten de negatieve uitslagen dan 

geïnterpreteerd worden?  

Naast het gebrek aan informatieverstrekking klinken in de referenda twee 

boodschappen door die aansluiten op twee manco’s van de EU. In de eerste 

plaats heeft de burger geen zicht of inspraak op de besluitvorming. Men is 

bang dat, als de EU machtiger wordt, het over de hoofden van mensen en over 

nationale regeringen heen zal gaan regeren. Dit gevoel van machteloosheid is 

redelijk gegrond. De politieke organisatiestructuur van de EU is opgebouwd uit 

drie organen. Als eerste is daar de Europese Raad, samengesteld uit de 

nationale regeringsleiders en staatshoofden en de voorzitter van de Europese 

Commissie. Het tweede orgaan is de Europese Commissie die bestaat uit één 

Figuur 1: Publieke steun voor Europese integratie in de EU, 1973 – 2006. Bron: Europa in 

Nederland (r 78 jun 07). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Amsterdam 2007) 39.  
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afgevaardigde per lidstaat met ieder een eigen portefeuille. Het Europees 

Parlement tot slot is als het enige orgaan dat rechtstreeks verkozen is. De 

macht van het Europese parlement en van de Europese Commissie zijn 

beperkt. Institutioneel gezien is de EU minder democratisch opgebouwd omdat 

de eigenlijke macht ligt bij de Europese Raad, een niet-democratisch gekozen 

orgaan. Sinds de EU vanaf het Verdrag van Maastricht ook een politieke en 

wetgevende macht is geworden, zou het logisch zijn dat ze ook een 

democratische institutionele structuur zou hebben. Als de EU werkelijk de 

Europeanen wil vertegenwoordigen is de huidige structuur verbazingwekkend. 

Ze is namelijk samengesteld uit uitsluitend democratische staten terwijl ze dat 

zelf niet is.11 Het machteloze gevoel van de ‘nee’-stemmers en de angst om 

soevereiniteit te verliezen is dus meer dan een onderbuikgevoel alleen. Er 

bestaat een democratisch tekort.  

In de tweede plaats is de nee-stemmer bang de eigen nationale of regionale 

identiteit te verliezen. Een sterker Europa staat in hun ogen voor verdergaande 

globalisering, centralisering en uniformering wat aanpassing afdwingt van de 

lidstaten aan de EU. Men is niet bereid om zich over te geven aan de nieuwe 

Europese dimensie of identiteit die daarmee gecreëerd wordt. Ook dit gevoel is 

voor een deel te verklaren vanuit de structuur van de Europese politiek. Van 

de drie bovengenoemde Europese instituten, de Raad, de Commissie en het 

Parlement, bestaan de twee laatstgenoemden uit ‘Europeanen’. Zij zijn niet 

aangesteld om de belangen van hun eigen land te behartigen maar die van 

‘Europa’. De Raad daarentegen, zoals gezegd de machtigste van de drie, 

bestaat uit nationale politici (met uitzondering van de voorzitter van de 

Commissie). De EU lijkt meer op een internationaal samenwerkingsverband 

dan op een federatie, ondanks de rechtstreekse verkiezing van het parlement. 

12 Het verleden biedt vele voorbeelden waaruit blijkt dat de leden van de Raad 

                                                           

11 Moxon-Brown, Who are the Europeans now?  16.  
12 K. Eder en B. Giesen, European Citizenship, between National Legacies and Postnational Projects (Oxford 2000) 9, 
209.  
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vaker voor het nationale belang opkomen dan voor het algemene Europese 

belang. (Zie §1.3) Als de EU zelf nog aanwijsbaar handelt vanuit nationale 

referentiekaders, is het niet verwonderlijk dat de Europese volkeren dat ook 

doen. Zolang de Raad zich niet Europees profileert, doet de bevolking dat ook 

niet. En zolang de bevolking er niet om vraagt, zullen de regeringsleiders hun 

nationale macht niet onnodig afstaan. Gevolg daarvan is dat de bevolking ook 

niet vertegenwoordigd kan worden in een Europese regering. Zolang er geen 

‘Europees volk’ bestaat, zal er ook geen vertegenwoordiging van kunnen zijn. 

Miguel Herrero de Miñón stelt: ‘The lack of demos is the main reason for the 

lack of democracy.’14 Wanneer de nationale kaders minder leidend zouden zijn, 

zou de Europese politiek kunnen democratiseren waardoor het vertrouwen in 

de EU waarschijnlijk toe zal nemen. De vorming van een Europese identiteit, 

het versterken van de sociale cohesie, is cruciaal voor de geloofwaardigheid 

van de Europese politiek. De Europese en de nationale politici zijn de enige die 

dat vertrouwen kunnen stimuleren. Vanuit deze spagaat hebben de politici toch 

gezocht naar mogelijkheden om de bevolking te verenigen om namens hen te 

kunnen regeren.  

 

§ 1.2 Legitimering van politieke macht  

 

Zoals voor elke politieke macht geldt ook voor de EU dat macht op vier 

manieren gelegitimeerd kan worden, namelijk door resultaten te leveren, door 

een eerlijke vertegenwoordiging van de bevolking te zijn, door politici 

verantwoording af te laten leggen en door identificatie van de bevolking met 

                                                           

14 C. Shore, Building Europe, The Cultural Politics of European Integration (Londen 2000)19-20.  
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de macht. In elke democratie zijn de vier manieren te onderscheiden, zij het 

telkens in een andere verdeling. 15  

Een regering die goed resultaat aflevert, bewijst daarmee dat het in staat is de 

macht te dragen. Zolang positieve resultaten geboekt worden, is de 

machtsbasis veilig gesteld. De manier waarop het beleid tot stand is gekomen, 

is hieraan ondergeschikt. Deze bron van legitimering is vooral te vinden bij 

democratieën waarbij de nadruk ligt op de binding van de regering aan regels, 

wetten en machtsverdeling. De bescherming van het individu staat centraal. 

Zodra de resultaten van de regering niet naar de wens van het volk zijn, heeft 

dit volk alle mogelijkheid tot het afzetten van de machthebbers.  

Vertegenwoordiging kan bereikt worden door het gekozen beleid zoveel 

mogelijk overeen te laten komen met de wens van het volk zodat de regering 

zich een volwaardige vertegenwoordiging kan noemen. Het achterliggende idee 

is dat bij een democratie het volk regeert. De burger moet zoveel mogelijk 

invloed hebben op het politieke proces en daarbij betrokken zijn. Een politicus 

is daarbij een volksvertegenwoordiger in de volle zin van het woord. De 

volksvertegenwoordiging heeft een stevige machtsbasis.  

Met verantwoording wordt bedoeld dat het uitgevoerde beleid onderzocht moet 

kunnen worden. Politici moeten gecontroleerd kunnen worden en waar nodig 

ter verantwoording worden geroepen. Aan de andere kant moeten er instituties 

en kanalen bestaan waarmee de machthebbers het volk kunnen informeren, 

waarmee beleid toegelicht kan worden en waarmee men een open debat aan 

kan gaan.  

De laatste vorm van machtslegitimering is de identificatie. Een regering die 

aantoonbaar onderdeel is van of voortgekomen is uit het collectief waarvan het 

aan het hoofd staat, wordt sneller door datzelfde collectief geaccepteerd. Het 

tegenspreken van de regering zou neerkomen op het tegenspreken van 

                                                           

15 Voor de vier categorieën, zie: Europa in Nederland (r 78 jun 07). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(Amsterdam 2007) 33-35.  
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zichzelf. Hierdoor worden besluiten sneller aanvaard en negatieve resultaten 

minder zwaar afgestraft. Men is sneller bereid concessies te doen en offers te 

brengen.  

De invulling van deze vier manieren kan volgens twee verschillende 

stromingen gebeuren: de democratische en de rechtstatelijke. De 

democratische stroming richt zich op de invloed van de burger op het politieke 

proces zodat het uiteindelijke beleid zoveel mogelijk overeen komst met de 

wens van het volk. In de rechtstatelijke traditie wordt de macht gelegitimeerd 

door het ‘bieden van waarborgen in de vorm van binding van 

overheidsoptreden aan wet en recht, machtsverdeling, bescherming van het 

individu en onafhankelijke rechtelijke controle.’16 Directe verkiezingen in de 

rechtstatelijke traditie dienen als beoordeling, afrekening en verantwoording 

van gevoerd beleid, terwijl in de democratische traditie de wens van het volk 

tot uitdrukking komt. Een laatst verschil is de vorming van de collectieve 

identiteit. Bij de rechtstatelijke traditie gaat dit via de resultaten. De 

bescherming van de rechten van het individu en de gedeelde belangen die 

behartigd worden creëren een collectieve identiteit. Bij de democratische 

traditie loopt dit via de identificatie. De regering moet herkenbaar zijn en een 

afspiegeling van het volk zodat het werkelijk namens hen kan regeren. Zonder 

demos kan een regering zijn macht nauwelijks legitimeren. 17  

Na de Tweede Wereldoorlog zijn politieke elites op zoek gegaan naar de juiste 

manier om inhoud te geven aan de Europese samenwerking. Daarbij zijn de 

bovengenoemde manieren en zowel de democratische als de rechtstatelijke 

traditie aan bod geweest. De EU van vandaag is een orgaan dat zijn vorm en 

zijn einddoel nog niet vast heeft weten te stellen. De mogelijkheden, en de 

onmogelijkheden, worden echter wel duidelijker door de lessen die gaande weg 

geleerd zijn.  

                                                           

16 Europa in Nederland (r 78 jun 07) 35.  
17 Europa in Nederland (r 78 jun 07) 36.  
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§ 1.3 Beleidsstandpunten ter versteviging van een Europese 

identiteit in vogelvlucht  

 

Monnet en het neofunctionalisme  

 

 ‘Er zal in Europa geen vrede heersen als de staten geen afstand 

doen van hun nationale soevereiniteit, met alle gevolgen van dien 

qua prestigepolitiek en economisch protectionisme. De landen 

van Europa zijn te klein om hun bevolking de in deze moderne 

tijd mogelijke en bijgevolg ook nodige welvaart te verschaffen. 

Verbetering van het welvaartspeil en de absoluut noodzakelijke 

ontwikkelingen op sociaal gebied zijn onmogelijk tenzij de staten 

van Europa samen een federatie of een “Europees geheel” vormen 

waardoor zij tot een gemeenschappelijke economische unie worden 

samengevoegd.’ (Jean Monnet, 1943, Algiers) 18  

 

Zeven jaar voordat de eerste afspraken over Europese samenwerking werden 

gemaakt, schreef Jean Monnet dit. Monnet is nu bekend als de Vader van 

Europa vanwege zijn grote invloed op het integratieproces. Monnet was niet de 

enige met een visie voor Europa. Tijdens het interbellum en de Tweede 

Wereldoorlog circuleerde meerdere ideeën over het verenigen van de 

rivaliserende landen om de veiligheid en welvaart voor de burgers te kunnen 

waarborgen. Nadat de vrede was getekend was het tijd om de voornemens 

waar te maken. Maar hoe?  

Indertijd bestonden er grofweg twee visies op de vormgeving van de Europese 

integratie. Aan de ene kant waren daar degenen die meenden dat een 

                                                           

18 Fontaine, Jean Monnet, 22.  

Jean Monnet 
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‘spiritueel aspect’ onontbeerlijk was voor de vorming van een Europese Unie.19 

De cultuur zou de motor zijn waar de bereidheid voor eenwording uit zou 

ontstaan. Als eerste moest de bevolking bewust gemaakt worden van de 

cultuur, de geschiedenis en het erfgoed dat men met elkaar deelde. Europa 

was geen verdeeld continent maar een culturele eenheid. Aan deze visie lag de 

overtuiging ten grondslag dat er zoiets als een collectieve Europese identiteit 

zou bestaan.21 Het enige wat nodig was om de Europeanen met elkaar te 

verbinden was een paradigmawisseling; van nationaal naar Europees. Eenmaal 

bewust van de onderlinge verbondenheid zou men veel sneller bereid zijn om 

op politiek en elk ander vlak concessies aan elkaar te doen, wat moest leiden 

tot een volwaardige Europese Unie, of wellicht wel een Federatie. Dit komt 

overeen met de democratische manier van machtlegitimiteit en de grote 

nadruk op identificatie van volk met regering.  

Aan de andere kant stond het neofunctionalistische idee. In de jaren 40 was 

Monnet hiervan de aanvoerder. Hij was een van de eersten die dacht dat 

eenheid niet via de mensen zelf moest lopen, maar stapje voor stapje door de 

politiek opgebouwd moest worden. Samenwerking tussen nationale regeringen 

in verschillende sectoren was de manier om tot een Europese federatie te 

komen.22 Als de samenwerking goed zou verlopen, zouden de betrokkenen zó 

afhankelijk van elkaar worden dat verdere integratie de enige optie zou zijn 

voor verdere ontwikkeling. Het idee dat succesvolle integratie als een olievlek 

zou gaan werken, staat beter bekend als het spill over-effect.23 Uiteindelijk, zo 

was het idee, zou de collectieve, Europese identiteit onder de mensen vanwege 

de succesvolle resultaten daar vanzelf op volgen.24 Monnet, en later vele 

                                                           

19 Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe. ‘The European Centre for Culture’ http://www.ena.lu/ Laatst 
gewijzigd: niet gegeven. Geraadpleegd: 2 januari 2009.  
21 European Movement. ‘EMI’ http://www.europeanmovement.org/index.php?id=6788 Laatst gewijzigd: 22 april 2008. 
Geraadpleegd: 2 januari 2009.  
22 J. Monnet, Mémoires (Parijs 1976) 286, 304-305. D. Dinan, Ever Closer Union (Houndsmills 2005) 15-16.  
23 Bellier en Wilson, An anthropology of the European Union, 34.  
24 Shore, Building Europe, 18.  



 

 27

anderen, was hier stellig van overtuigd. In 1950 in Parijs, voorafgaand aan een 

intergouvernementele conferentie, verwoordde hij het als volgt:  

 

‘Wij zijn hier om een gezamenlijke taak te vervullen, niet om over voordelen 

te onderhandelen, maar om profijt te trekken van het gemeenschappelijke 

voordeel. Als wij hierin samen onze methoden kunnen veranderen, zal 

langzamerhand ook de mentaliteit van alle Europeanen veranderen.’ 25  

 

De neofunctionalistische (rechtstatelijke) lijn werd ingezet. Dit was mogelijk 

omdat de steun van de bevolking voor een verenigd Europa vanaf de jaren 40 

almaar steeg. Tot eind jaren 60 was de steun altijd hoog geweest vanwege de 

stabiliteit op het continent, de economische groei, de totstandkoming van de 

interne markt en de beperkte invloed die dit had op het dagelijks leven van de 

burger. Omdat men eigenlijk niet op de hoogte was hoe de samenwerking 

invulling kreeg, kan de steun beter gelezen worden als consensus, 

stilzwijgende instemming of zelfs onverschilligheid van de bevolking. Zolang 

deze situatie bestond hadden de betrokken politici de vrije hand en hoefden zij 

nauwelijks verantwoording af te leggenaan het volk. De EU, toen nog de 

‘Europese Gemeenschap’ (EG) genaamd, was geen democratisch maar een 

administratief orgaan, beheerd door technocraten. In deze jaren werd vooral 

gewerkt aan economische samenwerking en verdween het culturele 

uitgangspunt volledig naar de achtergrond.26  

 

 

 
                                                           

25 Monnet, Mémoires, 378.  
26 Moxon-Brown, Who are the Europeans now?  24, S. García, European Identity and the Search for Legitimacy 
(Londen 1993) 133. Europa in Nederland (r 78 jun 07) 11-12. Shore, Building Europe, 18, 42. Eder en Giesen, European 
Citizenship, 209.  
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Delors en de identiteitspolitiek  

 

Jacques Delors was de voorzitter van de Europese Commissie van 1985 tot 

1995. Hij was groot voorstander van de identiteitspolitiek die de jaren 70 en 

80 beheersten.27 “Mensen kunnen niet verliefd worden op een markt”, heeft hij 

later eens gezegd. Daarmee maakte hij duidelijk dat de eenheid die de EG 

nastreefde niet economisch, niet politiek maar emotioneel van aard moest zijn. 

De bevolking moest de EG kunnen voelen.28 De aanleiding voor de 

identiteitspolitiek ligt eind jaren 60, begin jaren 70 toen een verandering 

merkbaar werd in de publieke opinie. Steun voor de EG nam af als gevolg van 

een economische crisis, de eerste uitbreiding van de EG (met onder andere 

eurosceptische landen zoals Groot-Brittannië en Denemarken) en vanwege het 

besef dat Europese integratie niet alleen dingen opleverden, maar dat er ook 

wat tegenover kon staan.29 Misschien heeft ook meegespeeld dat de Douane-

unie rond deze tijd een feit was. Het spill over-effect trad in werking wat 

betekende dat de samenwerking nieuw gebied zou gaan betreden.30 De EG zou 

een nieuwe weg in moeten slaan.  

Met grote veranderingen op stapel nam de scepsisch onder de bevolking toe. 

Om de mensen meer bij de EG te betrekken werden in 1979 de eerste 

parlementsverkiezingen gehouden. De lage opkomst bij de tweede verkiezing 

in 1984 maakte pijnlijk duidelijk dat de democratisering van de EG niet het 

middel was om de publieke steun te verhogen.31 Hoewel er veel succesvolle 

resultaten aan te wijzen waren en de EG begonnen was met een 

democratiseringsproces, bleef de grote steun namens het volk uit. De 

Commissie was gedwongen om nieuwe wegen in te slaan namelijk die van de 

identificatie. In de jaren die volgden deed de Commissie, vaak met steun van 

het parlement, vele voorstellen hiervoor aan de Raad.  
                                                           

27 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 2, 55. Moxon-Brown (2004) 69.  
28 B. de Pater, Europa (Assen 2004) 222.  
29 Moxon-Brown, Who are the Europeans now?  24.  
30 Fontaine, Jean Monnet, 31.  
31 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 60.  
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In 1968 verklaarde de Commissie: ‘Europe is not only of customs tariffs. 

Europe does not belong only to the manufacturers, the farmers or the 

technocrats … It must also be of the Europe of the peoples, of the workers, of 

youth, of man himself.’32 In de twee decennia die volgden sprak zij 

voornamelijk over een ‘gedeeld Europees erfgoed’ en ‘de herontdekking van de 

Europese cultuur’.33 In 1973 publiceerde de Raad van Europa, een 

onafhankelijke organisatie buiten de EG, het Janne Report for a Community 

Policy on Education. De EG werd daarin aanbevolen om een Europese dimensie 

in het onderwijs te introduceren om een positieve houding onder jongeren 

tegenover Europa te kweken.34 In datzelfde jaar werd op de Europese Top van 

Kopenhagen de gewaagde Verklaring van de Europese Identiteit vastgesteld. 

Deze stelde dat Europa was opgebouwd uit ‘een variëteit van culturen in 

eenzelfde Europese beschaving’ met ‘gemeenschappelijke waarden en 

beginselen’. Nu ook de Europese Raad het bestaan van een collectieve 

identiteit had beaamd, was het groene licht gegeven voor verdere discussie 

hierover.35  

De Belgische premier Tindemans voerde in 1975 een onderzoek uit in opdracht 

van de Raad naar de toekomstmogelijkheden voor de EG. Eén sectie van het 

eindrapport heette: ‘A Citizen’s Europe’. Daarin werd gesteld dat publieke 

steun niet automatisch zou ontstaan als gevolg van positieve resultaten. Een 

collectieve identiteit moest opgewekt worden met behulp van symboolpolitiek. 

De Europese Commissie deed voorstellen die nog verder gingen zoals de 

oprichting van Europese cultuurinstellingen, Europese televisie en de inrichting 

van Europese zalen in alle grote musea. Net als het Janne-rapport werd het 

Tindemans-rapport moest de Raad niets hebben van de voorstellen. De 

                                                           

32 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 55. ‘Declaration by the Commission on the occasion of the 
achievement of the customs union on 1 July 1968’ In: Bulletin of the European Communities, 7. Europese Commissie 
(1968) 5-8.  
33 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 149.  
34 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 114-116.  
35 L. Middelaar, ‘Europees Burgerschap’, Tijdschrift voor Geschiedenis 4 (2007) 481. Theiler, Political Symbolism and 
European Integration, 55.  
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rapporten werden niet geaccepteerd en verdwenen in een la. Op de nog 

ambitieuzere adviezen van de Commissie werd zelfs niet ingegaan.36  

Als antwoord op de lage verkiezingsopkomst van 1984 stelde de Raad, op de 

Europese Top van Fontainbleau van datzelfde jaar, het ad hoc ‘A  People’s 

Europe’-Comité in, beter bekend als het Adonnino-comité, vernoemd naar de 

voorzitter en Europarlementariër Pietro Adonnino. Hij kreeg de opdracht om 

aanbevelingen te doen over hoe de Europese identiteit en het imago verstevigd 

en gepromoot kon worden.37 Het Adonnino-comité vormde een mijlpaal omdat 

de aanbevelingen niet meteen van tafel werden geveegd. Toch kan het niet 

alleen als een succes gezien worden. Denemarken en Groot-Brittannië hadden 

duidelijk door laten schemeren dat voorstellen om de EG invloed te geven op 

het gebied van cultuur, door hen altijd met een veto tegengehouden zouden 

worden. Het Adonnino-comité, dat geen bindende adviezen kon geven, was 

daarom ook een pleister op de 

wond die niet overschat moet 

worden.38  

De aanbevelingen gingen over 

praktische zaken enerzijds; 

versoepeling van 

grensposten, belastingen, 

sociale zekerheid, en over 

meer symbolische zaken 

anderzijds; zichtbaarheid van 

de unie door middel van het logo bij grensovergangen, een Europese 

postzegel, een ‘Euro-loterij’, een vlag en een volkslied.39  

                                                           

36 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 57, 58.  
37 Shore, Building Europe, 52. Theiler, Political Symbolism and European Integration, 39.  
38 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 60.  
39 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 60.  

Het EU-embleem bij een grensovergang met Nederland.  

Bron:  www.ad.nl (1 dec 2008)  
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De grote inspanningen van Delors hebben zeker er toe bijgedragen dat op 29 

mei 1986 voor het eerst de Europese vlag gehesen werd en het volkslied Ode 

an die Freude van Beethoven ten gehore werd gebracht. Echter, het blauw met 

de twaalf gele sterren en Ode an die Freude zijn nog steeds niet als de officiële 

vlag en volkslied vastgelegd. Van de vele voorstellen die de Commissie in de 

jaren 80 deed, werden enkele door de Raad overgenomen zoals de Culturele 

Hoofdstad van Europa en enkele Europese prijzen en festivals. Maar de meeste 

ideeën resulteerde vooral in toezeggingen of werden verworpen. Voorstanders 

uit de lidstaten van culturele samenwerking konden alleen op 

intergouvernementele basis, buiten de EG om, aan de slag.40  

 

Maastricht en ‘Eenheid in Diversiteit’  

 

Aan het begin van de jaren 90 bereikte de publieke steun voor de EU haar 

hoogtepunt. Bijna 70% van de ondervraagden vond lidmaatschap een goede 

zaak. Echter, in slechts enkele jaren sloeg het optimisme om in pessimisme en 

hardnekkige scepsis. (Zie figuur 1) Voor de neergang gedurende 1992 – 1993 

worden de economische recessie, de moeizame eenwording van Duitsland en 

het uitbreken van de Tweede Golfoorlog als mogelijke oorzaken genoemd. 

Maar ook de discussies die gevoerd werden rondom het nieuwe Verdrag van 

Maastricht en de uitslagen van de referenda droegen bij aan de negatieve 

spiraal. De verbreding en verdieping van de EU stonden ter discussie. 

Maastricht zou ook, volgens het spill over-principe, het werkterrein van de EU 

vergroten. Na economische zou de EG, dat vanaf 1993 de EU zou gaan heten, 

ook meer politieke bevoegdheden krijgen zonder een eerlijke verantwoording 

van de bevolking in de machthebbende organen. Het Verdrag van Maastricht 

zette niet alleen het democratisch tekort definitief op de kaart maar zorgde ook 
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voor de angst dat de nationale soevereiniteit in het geding kwam.41 Als het 

nieuwe verdrag het niet zou halen, zou dat betekenen dat de EG een 

economische unie zou blijven en dat verdere groei uitgesloten was. Er stond 

dus veel op het spel.42  

 

Het Verdrag van Maastricht was uiteindelijk door iedereen geratificeerd. 

Daarmee was de onrust echter nog niet bezworen. Vanaf de jaren 90 begon 

het langzaam tot iedereen door te dringen dat nationale regeringen het niet 

meer alleen voor het zeggen hebben. Europese wetgeving gaat boven de 

nationale. De zeggenschap en de invloed van de EU is daardoor steeds 

merkbaarder geworden in het dagelijkse leven van de mensen.43 Voorheen was 

dat veel minder het geval. Door de langdurige afwezigheid van de EU in het 

                                                           

41 Moxon-Brown, Who are the Europeans now?  25, 26. Europa in Nederland (r 78 jun 07) 40-43.  
42 Shore, Building Europe, 99.  
43 E. Kaars Sijpesteijn, Het Volk en Europa. Grenzen aan Europa (Amsterdam, 2004) 8.  

Ondertekening van Frankrijk van het Verdrag van Maastricht op 7 februari 1992. 
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dagelijkse leven van de burger en door de ondemocratische 

organisatiestructuur was het positieve beeld langzaam verslechterd.44 De 

bevolking was vervreemd geraakt van de EU. In Nederland kreeg de groeiende 

onvrede over de werkwijze onder andere een gezicht door de in 1996 

opgerichte Vereniging Democratisch Europa (VDE). Volgens de vereniging was 

Europa stuurloos, richtingloos en elitair en was het te vergelijken met een 

doordenderende trein die zich weinig aantrok van wat er zich buiten afspeelde. 

Meer en meer politici zagen Europa in de jaren 90 vastlopen en beschouwden 

Europa als iets van de technocraten die geen maatschappelijke discussie 

aangingen.45 Hierdoor was de machtspositie moeilijk te verantwoorden.46 Als 

de EU verder wilde groeien, zou het ervoor moeten zorgen dat het mandaat 

om te regeren veilig gesteld werd.  

Ook in het Verdrag van Maastricht werd gewerkt aan de opbouw van de 

Europese identiteit. Van grote betekenis is de invoering van het Europese 

burgerschap, mede tot stand gekomen dankzij Delors. Alle inwoners van de 

lidstaten werden daarmee officieel Europese burgers. Het burgerschap zorgde 

ervoor dat de Europeaan, ten minste op papier, werkelijk bestond. De mensen 

en de politieke organisatie werden met het burgerschap aan elkaar verbonden. 

Het is erg waarschijnlijk dat hiermee gehoopt werd dat er zo een Europees 

bewust-zijn onder de mensen zou groeien.47  

Voor het eerst waren ook artikelen opgenomen betreffende cultuur en 

onderwijs wat handgrepen bood aan degene die integratie via cultuur wilde 

laten verlopen. Echter, de geboden kaders bleken erg nauw en vaag te zijn. 

Een analyse van de cultuur- en educatie-artikelen 48 van Maastricht leert dat 

het vooral draait om het respect voor nationale verschillen en behoud van de 

culturele diversiteit. In het officiële motto van de EU ‘Eenheid in Diversiteit’ 

                                                           

44 G. Ashworth, European Heritage Planning and Management (Exeter 1999) 65.  
45 De Pater, Europa, 215. Kaars Sijpesteijn, Het Volk en Europa, 3.  
46 Eder en Giesen, European Citizenship, 212, 225. Moxon-Brown, Who are the Europeans now?  40.  
47 Shore, Building Europe, 71, 77. Moxon-Brown, Who are the Europeans now?  19, 42, 71. 
48 Verdrag betreffende de Europese Unie. Artikel 3p, Artikel 92, paragraaf 3d, Artikel 126, Artikel 127, Artikel 128. 
Europese Unie. (Maastricht 1992)  
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heeft het tweede aspect volgens het Verdrag van Maastricht duidelijk de 

overhand. De nationale politieke elites maakten met Maastricht duidelijk dat 

cultuur en onderwijs geen Europese aangelegenheden zijn. De Europese 

identiteit wordt sinds 1993 officieel nagestreefd door volkeren kennis te laten 

nemen met elkaars cultuur.49  

Vlak na de ratificatie lanceerde de Commissie toch enkele voorstellen die meer 

de nadruk legde op juist de ‘Unity’, echter met beperkt succes. Met steun van 

het parlement lukte het de Commissie uiteindelijk toch om 9 mei tot ‘Europe 

Day’ uit te roepen. Niet lang daarna hadden de ministers van cultuur van de 

lidstaten hun werk afgerond en presenteerden zijn hun cultuurprogramma’s die 

dichter bij het voorgenomen Europese cultuurbeleid bleven. Dit waren Raphael, 

Caleidoscope 2000 en Ariane die betrekking hadden op respectievelijk 

erfgoedbescherming, ondersteuning van transnationale evenementen en 

uitwisselingsprojecten, en literatuurpromotie. In 2000 werden de drie 

programma’s verenigd in het programma Cultuur 2000 dat zich voornamelijk 

bezig hield met uitwisseling, transnationale samenwerking en 

netwerkprogramma’s. Van het budget van het Cultuur 2000 was slechts 10 tot 

20 % gereserveerd voor ‘special cultural events with a European or 

international dimension’. Dat was de nekslag voor de identiteitspolitiek van de 

Commissie en het Parlement.50 Er werd niet meer gesproken over de creatie 

van de Europese identiteit of over legitimering van de EU, maar over 

legitimering van deelprojecten en beleid per sector. Het PR-apparaat werd hier 

uitgebreid voor ingezet. De EU richtte zich op specifieke doelgroepen met 

bijbehorende campagnes en voorlichtingsacties.51   
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§ 1.4 Samenwerking of concurrentie?  

 

Het doel dat Monnet voor ogen had, een Europese Federatie, is in de loop der 

jaren uit het oog verloren geraakt. Ondanks dat het spill over-effect niet 

stilstaat en de onderlinge verwevenheid toeneemt, lijkt geen van de lidstaten, 

de regeringen noch de bevolkingen, warm te lopen voor het federale idee. De 

vorming van een zogenaamde Europese superstaat is eerder een schrikbeeld 

dan een einddoel. Monnets ideaal waarbij iedereen zich vrijwillig Europeaan 

zou noemen roept tegenwoordig juist weerstand op omdat het staat voor het 

verlies van nationale soevereiniteit en identiteit.52 De bevolking spreekt zich 

via referenda geregeld daartegen uit terwijl de regeringsleiders de nationale 

belangen bewaken in de Europese Raad. Toch zijn het dezelfde 

regeringsleiders die als eerste zullen bevestigen dat de Europese 

samenwerking een goede zaak is en uitgebreid moet worden. Een meerderheid 

onder de mensen is het hier ook mee eens en steunt het lidmaatschap van de 

EU. Het besef van de voordelen van de EU tegenover de angst voor het verlies 

van de nationale soevereiniteit levert een loyaliteitsprobleem op dat politici op 

moeten zien te lossen. Wanneer dat uit blijft, wordt de politieke macht van de 

EU ondermijnd en is groei noch voortbestaan gegarandeerd.53 Om wetten op te 

kunnen stellen van, voor en door de bevolking, is goedkeuring en toewijding 

nodig van dezelfde bevolking.  

Rekening houdend met de houding van de mensen tot de nationale belangen, 

is gezocht naar hoe de Europese macht gelegitimeerd kon worden. Voor zover 

de neofunctionalistische aanpak uit de eerste decennia van het bestaan van de 

EG nog niet hebben aangetoond dat goed resultaat geen garantie is voor de 

toekomst, heeft Ierland dat bewijs onlangs nog eens geleverd. Als een van de 

armste landen van Europa is Ierland in 1973 toegetreden tot de EG. Op het 
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moment is Dublin een van de duurste steden van Europa en heeft het land een 

economische groei doorgemaakt als geen ander. Zonder EU-lidmaatschap zou 

dit hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk geweest zijn. Toch was dit niet genoeg 

voor de Ieren om zich achter de Europese Grondwet of het Verdrag van 

Lissabon te scharen.  

De politieke vertegenwoordiging van en verantwoording aan de bevolking 

hangen beiden samen met de organisatorische structuur van de EU. Het 

democratisch tekort is een gegeven aangezien de macht van de EU niet bij het 

parlement maar bij de Europese Raad ligt. De leden van de Raad zijn 

weliswaar direct gekozen politici, maar alleen als volksvertegenwoordigers 

binnen hun eigen land. Als Raadsleden van de EU zijn zij niet direct maar 

indirect gekozen. De kloof tussen het volk en de EU wordt daarmee vergroot. 

Kees Versteegh, journalist van het NRC Handelsblad, gaf aan waarom deze 

situatie niet snel door nationale politici zal worden aangepakt: ‘hun eigen 

groeiende overbodigheid.’54 Door het zwaartepunt van de macht te verleggen 

naar het Parlement of de Commissie kunnen de nationale belangen niet meer 

optimaal bewaakt worden en kan de EU makkelijker de lidstaten passeren.  

Het idee dat mensen zich moeten kunnen identificeren met de EU om 

vertrouwen erin te krijgen, is op meerdere plaatsen terug te vinden. Monnet 

zei het, ook al was het voor hem eerder een doel dan een middel, Delors was 

ervan overtuigd en het feit dat inmiddels cultuurprogramma’s opgesteld zijn, 

geeft aan dat ook de huidige politici dit standpunt hebben ingenomen. Maar de 

invulling van het identificatieprincipe is altijd een punt van discussie geweest. 

Geschiedenis, cultureel erfgoed en de invoering van nieuwe symbolen zijn de 

belangrijkste middelen om tot een collectieve identiteit te komen. De 

moeilijkheden daarbij zijn onder andere het gevaar van geschiedvervalsing, 

propaganda en in dit geval ook de aantasting van bestaande identiteiten. Hier 

komt dezelfde loyaliteitsstrijd boven die eerder besproken is: Europa tegenover 
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de natie, de Commissie tegenover de Raad, eenheid tegenover diversiteit. 

Vanaf de oprichting van de EG heeft de Raad de nationale belangen behartigd 

door zeer voorzichtig te zijn met de creatie van een Europese culturele 

identiteit. Voorstellen hiervoor, zoals in het Janne- en het Tindemansrapport, 

waarbij nationale identiteit ondergraven zou kunnen worden, kwamen niet 

verder dan de vergadertafel. Met het Verdrag van Maastricht is weliswaar de 

mogelijkheid voor een Europees cultuurbeleid geschapen maar met zeer 

beperkte ruimte voor een identiteits- of symboolpolitiek. De culturele 

identiteiten van de lidstaten werden met dit verdrag daartegen beschermd. De 

zoektocht naar het passende evenwicht tussen natie en Europa is een kenmerk 

van de Europese Unie dat op alle beleidsterreinen terug te vinden is. Ook bij de 

vorming van een Europese identiteit is deze discussie zichtbaar aanwezig.  
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- ‘Authentic history, if displayed, would divide, not unite communities.’ 

 (Jeremy Boissevain) 56 
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Net als in de jaren 40 leefde tussen begin jaren 70 en halverwege de jaren 90 

het idee dat de Europese identiteit geconstrueerd kon worden door het bestaan 

van de gedeelde cultuur te benadrukken. Hierbij nam cultureel erfgoed een 

belangrijke rol in omdat dat kon dienen als tastbaar bewijs van die identiteit. 

In de jaren 40 was men zo ambitieus en hoopvol wat betreft de vorming van 

een Europese gemeenschap dat het bestaan van de Europese identiteit 

nauwelijks betwijfeld werd. Het inzetten van cultureel erfgoed om dat duidelijk 

te maken hoorde daarbij. In de jaren 70 en 80 was men kritischer maar nog 

steeds zoekende. Het besef dat de sociale cohesie niet vanzelf zou ontstaan 

dwong de EU om naar manieren te zoeken waarbij het saamhorigheidsgevoel 

actief aangewakkerd kon worden. Het was vooral in deze periode dat veel 

concrete plannen werden gemaakt, met name door de Europese Commissie, 

waarbij gebruik gemaakt werd van cultureel erfgoed. De voorstellen leken 

volgens sommigen erg veel op de natievorming zoals die in het 19e eeuwse 

Europa heeft plaats gevonden. Cultureel erfgoed als bewijs voor het bestaan 

van een collectief, als hulpmiddel om cultuur en politiek aan elkaar te 

verbinden, als referentiekader van een identiteit en als legitimering van 

politieke macht. In dit hoofdstuk staat het begrip cultureel erfgoed centraal en 

hoe het gebruikt kan worden voor de constructie van een collectieve identiteit.  
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§ 2.1 Cultureel Erfgoed  

 

Belangrijke onderdelen waaruit een identiteit is opgebouwd, en zo ook een 

eventuele Europese identiteit, zijn de gedeelde geschiedenis en de restanten 

die daarvan overgeleverd zijn ofwel het culturele erfgoed. Maar historische 

feiten en hun overblijfselen vormen op zichzelf geen identiteit. De samenhang 

die eraan gegeven wordt, de interpretatie, de voorstelling van zaken maken 

het verleden tot een bruikbare bouwsteen van een identiteit. Uit deze twee 

benaderingen van het verleden is het verschil af te leiden tussen geschiedenis 

en erfgoedstudies. Hoewel de twee zich voor een groot deel met dezelfde 

materie bezig houden, zijn ze in bepaalde opzichten tegengesteld aan elkaar.  

Geschiedenis richt de aandacht op het verleden zelf en probeert dat in de eigen 

tijd te begrijpen. Door het verleden als een objectief gegeven te beschouwen 

zouden historische waarheden gevonden kunnen worden. De historicus 

probeert deze vondsten vervolgens op een feitelijke, betrouwbare en 

controleerbare manier weer te geven. Het verleden wordt daarbij op basis van 

de geldende normen en waarden in de tijdsgeest gewaardeerd, zonder daar 

een eigentijds oordeel over te vellen. Het is een doelstelling die moeilijk waar 

te maken is. Het geven van een objectieve weergave van het verleden is bijna 

onmogelijk vanwege de subjectiviteit van taal. Een objectieve weergave zou 

resulteren in een opsomming van feiten zoals dat gebeurt in annalen en 

woordenboeken. Enige subjectiviteit is daarom onvermijdelijk. Dat dit gebeurt, 

is ook aantoonbaar. Veel onderwerpen zijn door de jaren heen opnieuw 

onderzocht. De resultaten van de studies zijn telkens anders dan de 

voorgaande. Onderzoek naar de historische waarheid levert in elke tijdsperiode 

andere inzichten en andere versies van het verleden op. 57 Maar het streven 
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naar de objectieve weergave van het verleden is altijd leidend binnen het 

vakgebied van geschiedenis.  

Erfgoedstudies zijn gericht op een ander soort inzichten in het verleden. Niet 

de historische resten of het verleden zelf worden onderzocht maar de 

eigentijdse omgang met het culturele erfgoed is het onderwerp van analyse. 

Daarbij wordt onder andere gekeken 

naar wat behouden wordt en wat niet, 

hoe het erfgoed onderhouden en 

gepresenteerd wordt en vooral welke 

keuzes daarbij gemaakt zijn.58 Dergelijk 

onderzoek kan veel informatie opleveren 

over hoe de geschiedenis beleefd werd, 

over de visie op de eigen tijd en 

maatschappij of over de gebruikers van 

het verleden en de verborgen agenda’s 

die daarbij gehanteerd werden. De 

behandeling van cultureel erfgoed is 

immers veelzeggend over de gebruiker en diens (gewenste) zelfbeeld.59 Een 

subjectieve representatie van de geschiedenis kan het verleden doen 

voorkomen als een heldenepos van waaruit een natie of een volk lijkt te zijn 

ontstaan. Op die manier kan geschiedenis mensen samenbrengen en kan het 

leiders tot rechtmatige machthebbers omvormen. Maar ook het moderne 

toerisme maakt op grote schaal gebruik van de erfgoedbenadering om heel 

andere redenen. Het verleden wordt met behulp van het culturele erfgoed 

vereenvoudigd voorgesteld zodat het toegankelijker is voor bepaalde 

doelgroepen zoals toeristen en leerlingen. Voor de bezoeker is het 

vermakelijker en begrijpelijker, voor de uitbater is het een bron van 

inkomsten. Een stad als Rome heeft het imago aangemeten gekregen als een 
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stad uit de oudheid. Bouwwerken als het Forum Romanum en het Collosseum 

worden daarbij als bewijsstukken aangevoerd. Al wat niet overeenkomt met 

het gewenste beeld, zoals het grootse monument voor Victor Emmanuel II, de 

eerste koning van Italië, krijgt minder aandacht. Op eenzelfde manier wordt 

Florence voorgesteld als Renaissancestad, Parijs als die van het 

impressionisme en Utrecht van de Middeleeuwen, terwijl al deze steden 

natuurlijk veel meer zijn dan dat.60 Bij deze voorbeelden dient het verleden als 

inspiratiebron om een eigentijdse boodschap mee over te brengen die in dienst 

staat van het heden. Overdrijving, onderbelichting en subjectieve weergave 

van het verleden zijn daarbij geoorloofd.61 Geschiedenis is dan geen doel, 

maar een middel.  

De verzameling restanten uit het 

verleden die met cultureel erfgoed 

aangeduid worden is in de loop van de 

jaren steeds breder geworden. De 

term cultureel erfgoed is daarmee niet 

statisch maar veranderlijk. Het meest 

voor de hand liggende erfgoed is het 

gebouwde erfgoed, de monumenten. 

Tegenwoordig zijn het niet alleen de 

gebouwen die als monumentaal 

aangemerkt worden, maar ook de 

bijbehorende omgeving van een gebouw draagt bij aan de monumentale 

waarde. In het verlengde daarvan ligt het cultuurlandschap dat nog niet zo 

lang ook tot erfgoed gerekend wordt. Maar zowel roerende als onroerende 

restanten kunnen als erfgoed aangemerkt worden. Naast kastelen, kerken, 

molenbiotopen en oerbossen worden natuurlijk ook kleinere voorwerpen 

bewust bewaard. De collectie van materieel erfgoed is op een later moment 
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langzaam uitgebreid met immaterieel erfgoed zoals taal, dans, feesten, 

tradities en rituelen. De technische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat er 

ook audiovisueel erfgoed is ontstaan zoals videobeelden en geluidsopnames. 

Samenvattend is de hele verzameling aan cultureel erfgoed te omschrijven als 

‘alle materiële objecten en immateriële symbolische praktijken die afkomstig 

zijn uit, of verwijzen naar het verleden.’62  

 

§ 2.2 Cultureel erfgoed als identificatieobject  

 

Hoewel het moeilijk aan te tonen is, en het nog niet voldoende onderzocht is, 

lijkt er een verband te bestaan tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed 

en de gemoedstoestand van mensen. De omvang van sociale problemen in een 

omgeving waar weinig tot geen 

gebouwd erfgoed aanwezig is, 

bijvoorbeeld een 

nieuwbouwwijk of een 

verwoeste stad, is vaak groter 

dan in plaatsen die dat wel 

hebben. Het in stand houden 

van cultuur-landschappen, 

monumenten of historische 

gebouwen kan rekenen op veel 

steun, zoals blijkt uit hevige 

reacties wanneer iets dreigt te 
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worden gesloopt. Denk bijvoorbeeld aan de protesten tegen het zogenaamde 

terug geven aan de natuur van Nederlandse polders door ze weer onder water 

te zetten of de discussie over het al dan niet omzagen van de Anne 

Frankboom. De bedragen die uitgegeven worden voor de aanleg van 

spoortunnels onder het Groene Hart spreken boekdelen. Op dat soort 

momenten blijkt hoe zeer men gehecht kan zijn aan cultuurlandschappen en 

monumenten, ofwel cultureel erfgoed. Het vreemde is echter dat diezelfde 

bedreigde landschappen en objecten maar door een select gezelschap worden 

bezocht. Daaruit is te concluderen dat het niet om het cultureel erfgoed zelf 

gaat, maar om hetgeen het vertegenwoordigd. Al het erfgoed samen vormt de 

collectieve identiteit. Wie aan het erfgoed komt, komt aan de groep.68 Dit komt 

overeen met de definitie van cultureel erfgoed zoals Stuart Hall die geeft. 

‘Heritage as a discursive practice: the way in which the nation slowly 

constructs a sort of collective memory.’69 De waarde van het erfgoed ligt niet 

in de schoonheid of bruikbaarheid, maar in de symbolische waarde voor een 

collectief.  

Als het gedeelde culturele erfgoed overeenkomt met de collectieve identiteit, 

dan heeft de vervorming van die identiteit ook invloed op het erfgoed. Dat is 

ook aantoonbaar. Wanneer de samenstelling van een groep dreigt te 

veranderen door bijvoorbeeld migratie of overheersing, neemt de 

verbondenheid van de groepsleden toe. Dit heeft te maken met een belangrijk, 

als niet het belangrijkste, kenmerk van een collectieve identiteit: uniciteit. Om 

een groep te kunnen vormen behoren alle leden gezamenlijk in te zien dat hun 

cultuur aanwijsbaar anders is dan de cultuur van een ander. Er moet een 

onderscheid zijn op basis waarvan anderen buitengesloten kunnen worden: het 

zogenaamde Othering. Wanneer dat verschil aantoonbaar is, en wordt erkend 

door een andere partij, zal dat de identiteit versterken. Identiteit is daarmee 

niet een kenmerk van een groep maar onderdeel van een relatie.70 Het gaat 
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niet om de definitie van hoe of wat iemand is, maar om hoe iemand zichzelf 

beschouwt en beschouwd wordt door anderen.71  

Een collectieve identiteit kan in drie categorieën ingedeeld worden. De eerste 

categorie is de Primitieve groep. De kenmerken waarmee een dergelijke groep 

zich onderscheid van de rest zijn vaste gegevens die niet vrijwillig te kiezen 

zijn of veranderd kunnen worden. Het onderscheid tussen een groepslid en een 

buitenstaander kan gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld verwantschap, 

lichamelijke kenmerken en het delen van een bepaald territorium. Voorbeelden 

daarvan zijn te vinden in stamculturen waarbij iedereen tot dezelfde etnische 

familie behoort. Een moderner voorbeeld is het Joodse volk wanneer het zich 

beroept op de afstamming van dezelfde stamvader Abraham. Niet het geloof 

maar de bloedband is dan de bindende factor. Van de drie categorieën heeft 

deze de sterkste identiteit, wat zowel een gevaar kan zijn als een veiligheid. 

Een Primitieve groep zal niet gauw buitenstaanders proberen te winnen voor 

de gemeenschap aangezien zij nooit een gelijkwaardig lid kunnen worden. 

Toetreden tot een primitieve groep is nauwelijks mogelijk omdat de kenmerken 

van de groepsleden geen vrije keuzes zijn maar vaste gegevens. De 

groepskern is veilig gesteld doordat deze niet onderhandelbaar is. Het 

maatschappelijke gevaar van de primitieve groep is dat onderscheid tussen 

groepsleden en niet-groepsleden gemaakt kan worden op basis van geboorte- 

en lichaamskenmerken. Dit druist in tegen het gelijkheidsbeginsel. In vele 

culturen is een adellijke of koninklijke elite te vinden waarvan de leden hun 

maatschappelijke positie danken aan hun afkomst. Tijdens de slavernijperiode 

in Europa en de Verenigde Staten was de maatschappij onder andere verdeeld 

op basis van huidskleur. Het meest sprekende voorbeeld van het aangeboren 

onderscheid is het idee van de under- en de übermensch dat de nazi-Duitsland 

propageerde.  
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De tweede categorie is de Universele groep. Onderscheid wordt hier gemaakt 

op basis van ideologie zoals een religie, een filosofie, een ideaal. Een select 

gezelschap claimt inzicht te hebben gekregen in ‘de waarheid’. Binnen de 

Universele groep kunnen gradaties bestaan, evenwijdig aan de hoeveelheid 

inzicht in de ideologie. De visie van de groepsleden is lineair en hiërarchisch. In 

tegenstelling tot leden van de 

Primitieve groep kan een 

universele groep de 

buitenstaanders 

benaderen met een 

missie: de ander 

overtuigen van zijn gelijk 

zoals dat gebeurt bij 

religieus missiewerk. De 

grens tussen leden en 

niet-leden is dus 

transparant. Eenmaal 

overtuigd kan degene 

aanspraak maken op de 

geldende privileges van de 

Universele groep. Kritische 

leden vormen een gevaar 

voor deze collectieve 

identiteit omdat zij wel het 

inzicht hebben waardoor 

ze tot de groep behoren, 

maar niet ermee instemmen. Wanneer zij tot een andere overtuiging komen, 

horen zij automatisch niet meer tot het collectief. De denkers van de 

Verlichting vormen een voorbeeld van de Universele groep. De leerlingen van 

deze groep voor wie langzaam het nieuwe wereldbeeld duidelijk wordt, treden 

De wetenschap ontdoet een filosoof van zijn blinddoek.  
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geleidelijk toe tot de Universele groep. Afkomst en verwantschap zijn bij deze 

indeling niet relevant.  

De laatste categorie is de Traditionele groep welke gebaseerd is op 

ongesproken gedragsregels en tradities. Het gaat daarbij onder andere over 

een eigen taal, muziek, eten, kunst, klederdracht, architectuur en feesten. 

Eenheid komt van de bekendheid met de dagelijkse omgangsvormen. Iemand 

die daar niet bekend mee is en moet vragen naar de betekenis, hoort niet bij 

de groep en zal beschouwd worden als ‘vreemd’ en ‘anders’. Om toegelaten te 

worden moet degene alle gebruiken en tradities overnemen en zich schikken 

naar de heersende norm zoals vaak verwacht wordt van immigranten. Dit is 

een langzaam proces waardoor de grens tussen lid en geen lid vaag is net als 

bij de universele groep. Het grootste kenmerk van de traditionele groep is de 

vermeende continuïteit ervan. De leefwijze is natuurlijk en is gebaseerd op een 

vloeiende geschiedenis die in ere wordt gehouden. De tradities worden 

verklaard door het gedeelde verleden. Buitenstaanders worden niet actief 

betrokken aangezien dit een verstoring in de continuïteit teweeg kan brengen. 

Iemand die zich echter volledig aangepast heeft, kan niet bewust 

buitengesloten worden. 72  

Vooral de laatste twee categorieën tonen aan dat identiteit geen vast gegeven 

is, maar dat het veranderlijk is. Wereldbeelden en ideologieën staan niet vast. 

Tradities sterven uit en er komen nieuwe voor in de plaats. En omdat deze 

gegevens, waarop collectieve identiteiten gebaseerd zijn, allemaal vanuit de 

mensen zelf komen, is het veilig om te zeggen dat de identiteiten maakbaar en 

beïnvloedbaar zijn, dat het een collectief vaak een imagined community is.  

 

 

                                                           

72 Eder en Giesen, European Citizenship, 43-46. A. Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford 1988) 26.  
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§ 2.3 Natievorming  

 

Een vaak genoemd kenmerk van iemands identiteit is de nationaliteit. De natie 

is een collectieve identiteit waarvan de meeste mensen zich bewust zijn. Maar 

wat voor soort collectieve identiteit is een natie? Walker Connor geeft aan dat 

de natie niet alleen gezien kan worden als een politieke eenheid.73 De 

onderlinge eenheid wordt niet alleen bepaald door het gedeelde burgerschap, 

het gegeven dat de bevolking onder hetzelfde wetboek valt en dat iedereen 

dezelfde rechten en plichten heeft. De natie wordt niet alleen top down door de 

overheid gedefinieerd, maar ook bottom up door de bevolking zelf. Culturele 

aspecten zoals etniciteit, traditie, taal en dergelijke dragen ook bij tot de 

identiteit en eenheid van een natie. Ed Jonker geeft een onderverdeling waarop 

de natie gebaseerd kan zijn die minder vertikaal is. Hij noemt de objectieve en 

de subjectieve natieconceptie, ofwel de ethnic en de civic nation.74 Bij 

eerstgenoemde is de onderlinge verbondenheid van de mensen ontstaan door 

onderlinge overeenkomsten zoals in §2.2 omschreven bij de Primitieve en de 

Traditionele groep. De kenmerken schuilen in de mensen zelf en dat brengt 

hen, zonder staatbemoeienis, bijeen. Het subjectieve natieconcept gaat uit van 

de keuze van het individu om bij een groep te horen wat overeen komt met de 

Universele groep.  

De nationale identiteit kan dus opgebouwd zijn uit meerdere lagen. Hoe dichter 

de lagen bij elkaar liggen en met elkaar in overeenstemming zijn, hoe sterker 

de onderlinge verbondenheid en de collectieve identiteit is. De kans op een 

loyaliteitsstrijd van de burger tussen cultuur en politiek wordt daardoor 

verkleind. Natievorming komt neer op pogingen om politiek nationalisme en 

cultureel nationalisme zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Door de  

                                                           

73 Walker Connor, ‘The timelessness of nations’, Nations and Nationalism 10 (2004) 35-47, 37.  
74 E. Jonker, ‘Inburgering. Identiteit, loyaliteit en burgerschap’, Tijdschrift voor Geschiedenis 4 (2004) 430 – 443, 431 – 
433.  
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 culturele identiteit 

van de bevolking 

overeen te laten 

komen met de 

politieke identiteit 

van de natie kan een 

individu zich 

makkelijker met de 

overheid 

identificeren. Het 

vertrouwen in de 

overheid neemt 

daardoor toe, 

besluiten worden 

sneller aanvaard, 

fouten eerder 

vergeven en 

concessies 

makkelijker gedaan.75 Een groep met een sterke algemene collectieve identiteit 

kan goed gerepresenteerd en daarmee ook geregeerd worden.  

 Jonker geeft aan dat beide vormen van nationalisme, politiek en cultureel, 

tegenwoordig beschouwd worden als imagined communities.76 De basis waarop 

de collectieve identiteiten zijn gebaseerd zijn bedachte constructies. 

Vanzelfsprekend zijn de pogingen om de twee samen te smeden tot een sterke 

collectieve identiteit ook kunstmatig. Erik Hobsbawm noemt het The Invention 

of Tradition: ‘a set of practices which seek to inculcate certain values and 

norms of behavior by repetition, which automatically implies continuity with 

the past. Where possible continuity is established with a suitable historic past. 

                                                           

75 Europa in Nederland (r 78 jun 07) 35.  
76 E. Jonker, ‘Inburgering. Identiteit, loyaliteit en burgerschap’, Tijdschrift voor Geschiedenis 4 (2004) 430 – 443, 432.  

Kaart van de XVII Provincieën weergegeven in de vorm van de Leo Belgicus. 

Deze kaarten zijn vooral gemaakt tijdens de Tachtigjarige oorlog om de 

onderlinge verbondenheid van de provincieën en haar inwoners te stimuleren. 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Leo_belgicus  
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Inventing traditions (…) is essentially a process of formalization and 

ritualization, characterized by reference to the past.’77 Uit deze omschrijving 

blijkt dat, volgens Hobsbawm, een collectieve identiteit beïnvloedbaar is. Een 

belangrijk hulpmiddel hierbij is het verleden, of beter gezegd cultureel erfgoed. 

Er wordt immers niet geprobeerd een objectief beeld te geven van het 

verleden. Het verleden en het bijbehorende culturele erfgoed staan bij 

natievorming in dienst van het heden en worden selectief gebruikt voor 

eigentijdse doeleinden.  

Natievorming zoals hierboven beschreven heeft vooral in het Europa van de 

19e eeuw plaats gevonden. Toen zijn op grote schaal collectieve identiteiten 

geconstrueerd met behulp van cultureel erfgoed als gevolg van het opkomende 

nationalisme. De Europese landen gebruikten het om onsamenhangende 

bevolkingsgroepen tot nationale eenheden om te vormen. Beter gezegd: 

cultureel erfgoed was het middel bij uitstek om dit te bewerkstelligen. 

Algemene geschiedenis werd herschreven tot vaderlandse geschiedenis waarin 

nationale helden werden opgevoerd. Bepaalde historische personen en 

gebeurtenissen werden aangehaald om het bestaan van nationale kenmerken 

van de bewoners aan te tonen. Bij een gebrek aan deze middelen kon 

teruggrepen worden op mythes, legendes en bijbehorende symbolen. Hiaten in 

de vaderlandse geschiedenis en het nationale zelfbeeld konden daarmee 

opgevuld worden, zoals de helden Boadicea en Koning Arthur dat voor Groot-

Brittannië hebben gedaan en Vercingetorix en 

Marianne voor Frankrijk. Het beeld waaraan het 

culturele erfgoed moest voldoen, was de 

vaderlandse geschiedenis. Als de geschiedenis 

of het erfgoed niet in overeenstemming was 

met de nationale identiteit, kon het aangepast 

                                                           

77 Hobsbawm en Ranger, The Invention of Tradition, 1, 4.  
80 Eder en Giesen, European Citizenship, 226.  
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of opzettelijk weggelaten worden. Een nationaal geheugenverlies hoorde 

automatisch bij dit proces. Of zoals Klaus Eder het stelt: ‘Getting one’s history 

wrong has been the basis of constructing a national culture.’80 De vaderlandse 

geschiedenis bepaalde de plaats van historische objecten en tradities. Het 

erfgoed dat niet in overeenstemming was met de nationale geschiedenis, kon 

niet op veel aandacht rekenen omdat redenen tot verdeeldheid juist verdoezeld 

moesten worden. Erfgoed dat wél in het plaatje paste, werd zo het tastbare 

bewijs van het bestaan van de natie.81  

Voor de communicatie van dit nationale verhaal werden onder andere de 

nationale musea gebruikt, waar zorgvuldig geselecteerde objecten de bezoeker 

overtuigden van deze versie van het verleden. De vertelling van dit verhaal 

vond ook buiten het museum plaats. In de vorm van beelden en monumenten 

kon iedereen deze geschiedenis in het straatbeeld aantreffen. De overheid 

organiseerde ceremonies, parades, sportmanifestaties en massabijeenkomsten 

en stelde nationale feestdagen in waarin het vaderland centraal stond.82 Met 

symbolen zoals de nationale vlag, een volkslied of een personificatie van de 

natie werd het vaderland tastbaar en herkenbaar. Bij deze propagandistische 

aanpak hoort ook een nieuwe houding van de machthebbers. Naast het 

zichtbaar en tastbaar maken van de culturele eenheid van de natie, was ook 

de letterlijke communicatie van essentieel belang. In speeches sprak men 

vanuit het standpunt dat het bestaan van de collectieve identiteit een 

vaststaand feit was. Er werd aan gerefereerd zonder ruimte te laten voor 

twijfel. Aangezien de vorming alleen maar zou slagen als er mensen waren die 

erin geloofden, moest de spreker overtuigd overkomen van de eenheid. 

Toehoorders zouden zich dan al snel aansluiten bij die opvatting. 

                                                           

81 Ashworth, European Heritage Planning and Management, 86. Eder and Giesen (2001) 254, Hall, ‘Unsettling ‘The 
Heritage’: Re-imagining the post-nation’ 13.  
82 Hobsbawm en Ranger, The Invention of Tradition, 7, 304, 305.  
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Overtuigingskracht, zekerheid en vertrouwen zijn elementen van sprekers en 

schrijvers die de eenwording stimuleren.83  

Een collectieve identiteit, zoals de natiestaat dat is, wordt dus niet gevormd 

door geschiedenis maar door erfgoed. Het verdraaien van het verleden tot een 

ideale, nationale geschiedenis geeft de grenzen en eigenschappen aan van een 

groep en is de fundering van de collectieve identiteit.84 Toen Nederland in 1839 

de onafhankelijkheid van België erkende, volgde aan beide kanten van de 

grens een opbloei van vaderlandse geschiedenis. Deze moesten immers 

herschreven worden zodat ze weer aansloot bij de nieuwe vorm van de twee 

landen. Belgische geschiedschrijvers stelde hun land voor als het slagveld van 

Europa, of als een land dat gekenmerkt werd door de aanhoudende 

overheersingen van vreemde vorsten. Er werd gezocht naar de Zuid-

Nederlandse volksaard, een begrip dat ook de Nederlanders in de 19e eeuw 

bezig hield.85 Het nationale verhaal van het Duitse Rijk waarin Pruisen hun 

rechtmatige bezit was, leverde hen de legitimatie tot oorlog met Pruisen op. 

Het zijn telkens de zittende machten geweest die de collectieve identiteit 

hebben kunnen maken of beïnvloeden. De politieke elite heeft dus tot op 

zekere hoogte altijd de mogelijkheid gehad om het zelfbeeld van een bevolking 

te sturen om zo de eigen macht te kunnen legitimeren.86  

 

                                                           

83 Eder en Giesen, European Citizenship, 39.  
84 Hobsbawm en Ranger, The Invention of Tradition, 161. Eder en Giesen, European Citizenship, 226. Brugge, ‘A 
European Cultural Heritage? Reflections on a concept and a programme’ 63.  
85 J. Tollebeek, T. Verschaffel en L. Wessels, De Palimpsest (Hilversum, 2002) 147, 154, 179.  
86 Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History, 89-91.  
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§ 2.4 Cultureel Erfgoed en de Europese Unie  

 

Het lijkt alsof de EU in dezelfde situatie zit als de Europese machthebbers van 

de 19e eeuw. De EU is opgebouwd uit verschillende culturele groeperingen en 

wil daar als centraal orgaan sturing aan te geven. En net als in de 19e eeuw is 

er een overvloed aan cultureel erfgoed binnen Europa aanwezig. Een 

blauwdruk voor een Europese identiteit lijkt in eerste opzicht voor handen. Er 

zijn echter grenzen aan de mogelijkheden want tijden zijn veranderd. Zo zijn 

mensen volgens filosoof, socioloog en antropoloog Ernest Gellner niet meer 

trouw aan een vorst of een geloof maar aan een cultuur.92 Dit heeft te maken 

met het feit dat niet alleen de nationale identiteiten voor vol worden aan 

gezien, maar dat ook regionale en lokale identiteiten serieus worden genomen. 

Het is voor iedereen mogelijk om zich net zoveel of meer zelfs daarmee te 

identificeren dan met de natie. Wat dit ook mogelijk maakt is dat 

geschiedenisonderwijs op scholen niet meer voornamelijk gericht is op het 

aankweken van vaderlandsliefde, zoals dat voorheen veelal het geval was. In 

de moderne tijd zou dit niet houdbaar geweest zijn gelet op de vele 

informatiebronnen waar iedereen in een vrij land toegang toe heeft. De burger 

is kritischer geworden door de kenniseconomie, door de toegenomen 

bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om te reizen en zelf ervaringen op te 

doen. De professionalisering van de geschiedbeoefening aan universiteiten 

heeft ook een grote bijdrage geleverd aan de kritische houding van de 

                                                           

92 A.D. Smith, ‘History and Modernity. Reflections on the theory of nationalism’, in: D. Boswell, J. Evans (ed.) 
Representing the nation: A Reader: histories, heritage and museums (1999) 47. 
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maatschappij waar de politiek zich tegenover moet verantwoorden. Kortom, 

traditionele natievorming is tegenwoordig niet meer mogelijk.93  

Daarmee is niet gezegd dat de politiek geen invloed kan uitoefenen op het 

zelfbeeld van een collectieve identiteit. Een ander verschil met de 19e eeuw is 

dat de media tegenwoordig een veel groter bereik en meer invloed heeft op de 

publieke opinie. In democratische landen is de media weliswaar onafhankelijk, 

maar ook zij werken volgens bepaalde regels en wetten waar de politiek op in 

kan spelen. Naast de politieke communicatiekanalen kunnen politici de media 

en zo het publiek bespelen. De communicatie van de collectieve identiteit is 

immers even zo belangrijk als de inhoudelijke samenstelling ervan.94 De 

propagandistische methode heeft het veld moeten ruimen. De politiek kan niet 

langer eigenhandig een vaderlandse geschiedenis ontwerpen. Wat ze wil 

communiceren, moet verantwoord zijn omdat anders de eigen 

geloofwaardigheid aangetast wordt. Natievorming verloopt tegenwoordig dus 

via andere regels en is ingewikkelder geworden dan het ooit was. De 

instrumenten en het publiek van de EU zijn anders dan in de 19e eeuw, maar 

de politiek heeft nog wel mogelijkheden om de bevolking voor te lichten en te 

sturen.  

Maar voordat de EU een Europese identiteit uitdraagt, moet deze eerst 

ingevuld worden. Dit is een fundamenteler probleem omdat er (nog) geen 

antwoord gevonden is op de vraag: wat is ‘Europa’? Volgens 

cultuurwetenschapper Ton Bevers is een dergelijke vraag niet te beantwoorden 

omdat er twee essentiële gegevens ontbreken. ‘Er zijn geen territoriale 

grenzen en er is geen culturele kern die als centrum fungeert, leiding en 

richting geeft en maatgevend is.’95 En ook zijn de uiteindelijke beleidsterreinen 

van de EU nog niet definitief vastgesteld. Wat begon met een economische 

samenwerking tussen zes West-Europese landen is uitgegroeid tot een 

                                                           

93 H. Henrichs, ‘Identiteitsfabriek of warenhuis van het verleden? Tijdschrift voor Geschiedenis 4 (2004) 608 – 622, 613.  
94 Europa in Nederland (r 78 jun 07) 117, 118, 122.  
95 Ton Bevers, ‘Een canon voor de Europese Cultuur’, Boekman 70 (2007) 6-15, aldaar 6,7.   
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multidisciplinair orgaan bestaande uit 27 landen, en het einde van de 

uitbreiding is nog niet in zicht. De topografische grens is geen vast gegeven 

waardoor het niet mogelijk is inhoudelijke kenmerken aan De Europeaan te 

geven. Dezelfde flexibiliteit geldt voor de inhoudelijke samenwerking. De 

samenwerking begon op het gebied van kolen en staal, maar het breidde zich 

uit met de beleidsterreinen van economie, atoomenergie, justitie, binnenlandse 

zaken, gemeenschappelijk buitenlands beleid en veiligheid. Het is niet 

aannemelijk te denken dat dit het einde van het spill over-effect is, 

topografisch noch inhoudelijk.  

In de tweede plaats wordt het omschrijven van de EU bemoeilijkt door de 

culturele diversiteit die de lidstaten met zich meebrengen, ofwel het wel of niet 

ontbreken van de culturele kern. In hoofdstuk 1 is gesproken over de nationale 

referentiekaders die hardnekkig verbonden zijn aan de bewoners en politici van 

de lidstaten. Maar ook regionale identiteiten zijn volop aanwezig binnen de EU. 

De culturele, historische, etnische, traditionele, taalkundige, ideologische en 

uiterlijke verschillen tussen de bevolkingsgroepen die allemaal andere grenzen 

hebben, zijn een gegeven wat de vorming van een gedeelde Europese 

identiteit bemoeilijkt. Discussies over het bestaan van een gemeenschappelijke 

culturele achtergrond worden al jaren gevoerd. Voorstanders van dit idee 

beweren dat de Europese landen dezelfde gebeurtenissen en ontwikkelingen 

hebben meegemaakt. (Zie Hoofdstuk 4) Het gaat daarbij niet alleen over 

politieke of militaire geschiedenis maar ook over kunst, literatuur, muziek, 

architectuur. Enkele terugkerende voorbeelden zijn de invloed van de 

Romeinen, architectuurstromingen zoals de Gotiek, het gedachtegoed van de 

Oudgriekse filosofen en de Verlichte denkers, de kruistochten, het feodale 

stelsel, de vervlechting van de Europese vorstenhuizen, de industriële 

revolutie, de beide Wereldoorlogen en de Koude Oorlog. Dit samen maakt de 

unieke Europese identiteit waarmee het zich onderscheid van de rest van de 

wereld. Tegenstanders hiervan beweren dat er geen historische Europese 

identiteit bestaat. Hendrik Vos zegt: ‘Een zoektocht naar culturele, etnische of 



Europa in zicht 

 56 

religieuze fundamenten van de Europese eigenheid, gaat voorbij aan de strijd 

tussen de uiteenlopende belangen en aan de conflicten en tegenstellingen die 

er constant geweest zijn.’96 Bovengenoemde voorbeelden geven geen 

gezamenlijk onderscheid aan met een tegenpool, rivaal of vijand. Op 

verschillende gebieden en tijden zijn wel tegenstanders aan te wijzen maar alle 

voorbeelden liggen te ver uit elkaar om er een gemeenschappelijke tegenpool 

of collectieve identiteit mee te maken. De kruistochten bijvoorbeeld vormden 

een religieuze strijd tegen de Islam, maar op wetenschappelijk, economische 

en literair gebied waren Europa en de Islamitische wereld nauw met elkaar 

verbonden. En op militair gebied was niet de Islam de vijand van de Europese 

volken. De grootste dreiging kwam vaak van een van de eigen buurlanden. 

Wat betreft de meer culturele ontwikkelingen valt ook daar op af te dingen. 

Stijlen, stromingen en ideeën hebben zich niet langs de politieke grenzen van 

de landen verspreid. Bouwstijlen zijn niet gelijkmatig over heel Europa terug te 

vinden, en houden niet op bij de grens van Europa, waar die ook moge liggen. 

Culturele uitingen zijn nergens hetzelfde. Omdat de Griekse keuken meer zal 

lijken op de Turkse dan op de Zweedse, de Litouwse architectuur meer op de 

Russische dan op de Spaanse, en de Engelse taal meer lijken op de 

Amerikaanse dan op de Bulgaarse, is het volgens sommigen moeilijk om te 

spreken van een strikt Europese cultuur. De verschillen zijn soms zo groot dat 

je niet meer kan spreken van eenzelfde stijl of koepelterm.97 Pogingen om het 

tegendeel aan te tonen, zouden leiden tot de vorming van een imagined 

community.  

Ondanks de discussie over wat Europa als culturele eenheid voorstelt, blijft de 

uitdaging voor de EU bestaan om als politieke eenheid dichter bij het culturele 

nationalisme van de mensen te komen. Wat voor soort groep zal de EU 

uiteindelijk dan worden? Sinds de ondertekening van het Verdrag van 

Maastricht hebben alle inwoners van de lidstaten het Europese burgerschap 
                                                           

96 Hendrik Vos, ‘Op zoek naar de identiteit van Europa’ (Vrijdag 7 oktober 2005) in Liberales, http://www.liberales.be 
Laatst bijgewerkt: 2 april 2008. Geraadpleegd: 13 januari 2009.   
97 Eder en Giesen, European Citizenship, 254.  
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verworven. Etniciteit en afkomst van EU-inwoners zijn niet relevant meer voor 

de Europese identiteit. Daarmee kan Europa geen Primitieve groep zijn. Over 

de mogelijkheid van Europa als Traditionele groep zal altijd discussie blijven 

bestaan. Veel mensen zullen dit idee niet accepteren omdat daarmee de 

nationale identiteiten bedreigd worden, maar het is historisch-wetenschappelijk 

ook moeilijk te bewijzen. De unieke invulling die door groepen gegeven is aan 

zogenaamde Europese verschijnselen levert meer verscheidenheid dan eenheid 

op. Vooral het nationalisme heeft het besef van verscheidenheid versterkt. Om 

Europa een Traditionele groep te kunnen noemen, moeten ofwel de unieke 

kenmerken zeer algemeen geformuleerd worden, ofwel moet het 19e eeuwse 

propagandamechanisme weer in werking worden gezet.  

De EU als Universele groep ten slotte is een geloofwaardige optie. Daarbij 

wordt de eenheid gevormd door een ideologie. De Europese ideologie zou zijn 

het geloof en vertrouwen in de samenwerking, de vrije markt, de gedeelde 

lotsbestemming, vrijheid en democratie en vooral het geloof in de rechten van 

de mens. Om dit uit te dragen is cultureel erfgoed of het verleden in principe 

niet noodzakelijk. Maar zoals besproken in §2.2 is continuïteit met het verleden 

een zwaar wegend argument voor mensen om zich te kunnen identificeren met 

een regering. Als dat niet gebeurt, blijft het culturele nationalisme van de 

mensen te ver verwijderd van het gewenste politieke nationalisme. Daarom 

worden historische zaken als de democratische traditie, de trias politica en de 

Verlichting die in de Europese geschiedenis terug te vinden zijn, vaak 

aangevoerd. Hiermee wordt de Universele groep toch weer deels een 

Traditionele groep. Het verschil is alleen dat het culturele erfgoed bij de 

Universele groep slechts als inspiratie en aanleiding voor de toekomstige 

ontwikkeling wordt gebruikt. Het erfgoed hoeft niet in ieders cultuur terug te 

komen om geaccepteerd te worden. Erfgoed van de Traditionele groep moet 

echter overal en bij iedereen terug te vinden zijn in het verleden. Het 

demonstreert immers de kern elke Europeaan. De collectieve identiteit van de 
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EU zou Universeel kunnen zijn als het enkele Traditionele elementen erin 

opneemt. Dit is wellicht het meest geloofwaardige scenario.  

De rol van cultureel erfgoed bij de constructie van een collectieve identiteit 

speelt vooral een rol bij de Primitieve en de Traditionele groep. 

Laatstgenoemde leunt daar het zwaarste op. Maar ook de Universele groep 

heeft cultureel erfgoed nodig om geloofwaardig te zijn. Wat voor soort 

identiteit er ook voor Europa gezocht wordt, cultureel erfgoed zal er altijd een 

rol bij spelen. De volgende hoofdstukken zullen concreet duidelijk maken hoe 

cultureel erfgoed in het verleden ingezet is door de EU in de veelheid aan 

plannen voor de vorming van de Europese identiteit.  
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Hoofdstuk 3  
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Omdat identiteit onderdeel is van een relatie met een andere partij, is het 

belangrijk voor een collectief om te weten wat typerend is voor zichzelf. De 

opsomming van de eigen kenmerken doet tevens dienst als het beschrijven 

van wat je niet bent, en dus wat de ander wel is. Voor de EU levert Othering 

en zelfdefiniëring een probleem op omdat de inhoudelijke en topografische 

grenzen niet vast staan. Rivaliteit met een tweede partij is een gevolg van 

Othering waar de EU niet op zit te wachten. Daarom vormen Othering en 

zelfdefiniëring riskante en ingewikkelde projecten. Maar enkele pogingen ertoe 

zijn wel ondernomen. Door het gebrek aan duidelijke kaders is er veel 

gediscussieerd en zijn de gelanceerde plannen erg divers geweest.98  

 

§ 3.1 Othering  

 

Een groot voorstander van een Europese Federatie was de Oostenrijker Richard 

Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972), een invloedrijk politicus en filosoof en 

oprichter van de Pan-Europese beweging in 1923. Het bestaan van een 

Europese Gemeenschap onderbouwde Coudenhove-Kalergi in zijn 

Informationsschrift über die Paneuropa-Bewegung van 1931.99 Hij zet de 

Europese cultuur af tegen oude culturen zoals die van India, China, Japan en 

de Islam, maar ook tegen ‘modern traditieloze levensvormen’ zoals het 

Bolsjewisme en Amerikanisme. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef 

Coudenhove-Kalergi zich inzetten voor zijn Pan-Europese ideaal en was zijn 

visie op Europa en de wereld onveranderd. In de 1954 schreef hij in de 

Frankfurter Allgemeine Zeitung dat de grootste dreiging voor Europa niet meer 

de Islam was, maar het Bolsjewisme.100 Dit was een veel gehoord geluid in die 

tijd. Christendemocratische partijen konden zich vinden in het standpunt dat 
                                                           

98 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 153.  
99 R. Coudenhove-Kalergi, ‘Informationsschrift von Richard Coudenhove-Kalergi über die Paneuropa-Bewegung’ (Wenen 
1931)  
100 R. Coudenhove-Kalergi, ‘Der Ritter und der Gentleman’, Frankfurter Allgemeine Zeitung 19 januari 1954.  
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paus Pius XII innam. Die sprak in 1948, tijdens het grootse Europese Congres 

van Den Haag, zijn steun uit vóór de Europese integratie om tegenwicht te 

kunnen bieden aan het communistische gevaar. Europa zou zijn christelijke 

identiteit moeten veilig stellen en koesteren. De Socialisten zochten ook naar 

een manier om het communistische, maar ook het kapitalistische, gevaar te 

bestrijden, maar wilden niets weten van een verheerlijking van de christelijke 

identiteit. Het politieke instrumentarium zou het antwoord moeten bieden, niet 

het geloof.101  

In de naoorlogse jaren bleef het vooral bij retoriek over de al dan niet 

christelijke aard van Europa. Maar het richtte zich, zoals gezegd, niet alleen op 

de Sovjet-Unie. De anti-Amerikaanse houding bestond ook in de jaren 80. De 

overheersing van de Amerikaanse muziek, film en televisie werd door sommige 

als schadelijk gezien voor de Europese cultuur waar een tegenwicht aan 

geboden moest worden. Meerdere pogingen zijn ondernomen om Europese 

televisie te maken. Eén daarvan was Television Without Frontiers (TWF) in 

1989. TWF moest ervoor zorgen dat de verschillende volken meer van elkaars 

programma’s konden zien. De hoop was dat men op den duur de 

gemeenschappelijke cultuur kon ontdekken en dat de Europese televisiemarkt 

uit zou groeien tot een volwaardige concurrent van de Amerikaanse. Op de 

Europese zender Euronews na, zijn TWF en alle andere audiovisuele 

initiatieven na een korte tijd opgeheven. Redenen hiervoor waren te hoge 

ambities, een gebrek aan budget, aan organisatorisch vermogen en aan steun 

vanuit de politiek. De nationalistische sentimenten zorgden voor discussies 

over voertalen, budgetten, programmering, en signaaldistributie welke enkele 

lidstaten opzettelijk tegen hielden.102 Om de Europese audiovisuele cultuur een 

plaats te geven tegenover de Amerikaanse restte de Commissie niets anders 

dan haar ambities terug te schroeven. In de toon van het Verdrag van 

                                                           

101 Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe. ‘De Christelijke Cultuur’ http://www.ena.lu/ Laatst gewijzigd: niet 

gegeven. Geraadpleegd: 2 januari 2009.  
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Maastricht stimuleert de EU nu de film- en televisiesector door internationale 

coproducties en netwerken te ondersteunen en prijzen uit te reiken. Een 

Europese audiovisuele cultuur wordt niet meer actief nagestreefd. (zie ook § 

5.1)  

De houding tegenover de Amerikaanse amusementscultuur is redelijk 

onschuldig. Hierdoor waren de protesten tegen deze plannen niet zo heftig en 

zijn de meeste wel uitgeprobeerd. Het zou anders zijn wanneer er actief 

gezocht zou worden naar een manier waarop de EU zich bewust af kon zetten 

tegenover een ander. De EU is zich immers bewust van de negatieve gevolgen 

die othering met zich mee kan brengen. Door de grenzen van de EU bewust 

hard te maken door Europa bijvoorbeeld een joods-christelijke eenheid te 

noemen, worden anderen zoals Turkije, enkele groepen in de Balkan en niet-

christelijke immigranten automatisch buitengesloten. Dit kan leiden tot 

rivaliteit, xenofobie en nationalisme op een mondiaal niveau terwijl de EU juist 

geboren is uit het idee om vreedzaam naast en met elkaar te leven in vrijheid 

en veiligheid. De enige andere waar Europa zich tegen af kan zetten is haar 

eigen verleden. Vooral in de beginjaren was dit idee duidelijk hoorbaar. 104 Het 

verdeelde Europa van vóór de EU is de enige echte en veilige ‘other’. Om zich 

daartegen af te zetten, kan de EU zich profileren als een vrije, democratische 

en vredelievende organisatie.  

 

§ 3.2 Zelfdefiniëring  

 

Als het gewelddadige verleden van Europa de tegenpool is van de EU, dan 

vormt de Tweede Wereldoorlog een breekpunt in de geschiedenis omdat dit de 

aanleiding vormde tot de moderne Europese samenwerking. Volgens die visie 
                                                           

104 T.G. Ash, ‘Europe’s true stories’, Prospect Magazine 131 (2007)  
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is het jaar 1945 het begin van een nieuw hoofdstuk. De Europese 

samenwerking, die uit zou monden in de EU, zet een streep onder het verleden 

en begint dus met een schone lei: de geboorte van een nieuwe, vreedzame 

orde. Hier hoort een nieuw discours bij met een eigen uitstraling. Er wordt niet 

zozeer terug gegrepen op het verleden maar voor de identificatie van de EU 

wordt nieuw erfgoed gemaakt. In enkele projecten is dit uitgangspunt terug te 

vinden.  

De meest zakelijke omschrijving van de moderne EU is te vinden in de criteria 

voor toetreding tot de EU. Lidmaatschap is mogelijk voor elk Europees land 

met stabiele democratische instituties en een functionerende markteconomie. 

En natuurlijk moet het land bereid zijn de EU-wetgeving te accepteren.105 Om 

lid te worden moet een land de politieke, economische en sociale ideologie 

kunnen onderschrijven. Daarmee lijkt de EU een Universele groep te zijn; een 

gemeenschap waarvan de leden verbonden zijn met elkaar door een bepaalde 

mening en een gedeelde overtuiging. Het is voornamelijk aan de nationale 

regeringen om te voldoen aan de criteria. Voor de bevolking is dat sinds 1993 

vergemakkelijkt. Het Verdrag van Maastricht formaliseerde dit voor hen door 

het burgerschap in te voeren. Weliswaar zonder dat de bevolking het door had, 

zijn alle inwoners van de lidstaten sinds 1993 verbonden aan de Europese 

wetgeving en, formeel gesproken, onderschrijven zij daarmee de Europese 

ideologie.106 Door het burgerschap is de EU-wetgeving van toepassing op alle 

inwoners van de lidstaten. Wie zich hier niet tegen uitspreekt, accepteert die 

wetgeving en is een onderdaan van de EU. Dit toont aan dat burgerschap een 

instrument is bij de creatie van de Europese identiteit. Het is dan ook weinig 

verbazend dat het Jacques Delors was die veel moeite gedaan heeft voor de 

invoering van het Europese burgerschap.  

De idealistische pijlers van de EU zijn opgebouwd uit meer dan de zakelijke 

toetredingscriteria. Het gaat over een mentaliteit en een wereldbeeld. Wat dat 
                                                           

105 Middelaar (2007) 481.  
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precies inhoudt is minder eenvoudig te omschrijven. Het is wel terug te vinden 

in de woorden van vooraanstaande personen en instellingen. Zo was 

Coudenhove-Kalergi van mening dat de Europese landen eenzelfde 

lotsbestemming hadden doordat ze dezelfde ideologie aanhingen. Ze waren 

allen gebaseerd op waarden als monogamie en gezin, het recht op privébezit, 

men deelde dezelfde religie en tradities, moraal en eerbesef. De spirituele 

eenheid werd gevormd door het vrijheidsideaal, het christelijke concept van 

naastenliefde en het fenomeen van de ridderlijke hoofsheid.107 De Europese 

Beweging, de organisator van het Europese Congres van Den Haag in 1948, 

stelde dat ‘te midden van onze nationale, ideologische en religieuze 

verschillen, de ware eenheid gevonden kan worden in de (…) gedeelde 

christelijke en andere spirituele en culturele waarden en [in] onze gedeelde 

toewijding aan de rechten van de mens. (…) Vooral de vrijheid van denken en 

meningsuiting bevestigen dat mensenrechten de essentiële basis is van onze 

inspanningen voor een Verenigd Europa.’108 Dat vrijheid tekenend zou zijn voor 

Europa, kwam ook naar voren in de informatieve film ‘A Passion to be Free’ die 

in 1995 in opdracht van de Europese Commissie was gemaakt. Volgens die film 

is de drang naar vrijheid hetgeen de Europeanen bindt.109  

De christelijke en humanistische uitgangspunten lijken de kern van de EU te 

omschrijven. 110  Mensenrechten en democratie zijn basisbeginselen van de EU 

die terug te vinden zijn in de oprichtingsverdragen en in het Handvest van de 

grondrechten. Alle lidstaten, en ook de landen waar de EU mee samenwerkt, 

horen deze beginselen respecteren.  
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Niet alleen de idealen maar het hele imago van het nieuwe Europa wordt via 

meerdere kanalen gecommuniceerd. Er was een stevige lobby voor nodig 

vanuit de Commissie en het Parlement om in 1986 de 9e mei officieel uit te 

roepen tot een ‘nationale feestdag’: Europe Day.111 Dat is de dag waarop in 

1950 het Schumanplan in werking trad. Via dit massacommunicatiemiddel kan 

het zichzelf in principe op een laagdrempelige manier profileren bij een groot 

publiek. De invoering van een eigen feestdag was een voorstel uit het 

Adoninnorapport. Het is bedoeld om mensen bewuster te maken van het 

bestaan van de EU en om informatie over de werking van de EU te 

verstrekken.112  

Een tweede medium waarmee het nieuwe Europa wordt uitgedragen en de EU 

zich profileert is het officiële embleem. Het heeft jaren geduurd voordat men 

het erover eens was hoe het eruit moest komen te zien. Uiteindelijk is het 

embleem gekozen dat de Raad van Europa al 

enige tijd voerde. De ontwerper Arsène Heitz 

was strenggelovig. Voor het embleem had hij 

zich, naar eigen zeggen, laten inspireren door 

de Mariaverschijning in Parijs. Het blauw 

verwijst naar haar gewaad, de twaalf sterren 

naar de kroon  van twaalf sterren waarmee zij 

zou zijn verschenen. De meerderheid van de 

pro-Europese politici van de jaren 40 en 50 

waren katholiek, maar men was niet op de 

hoogte gebracht van de christelijke symboliek 

in het ontwerp. De gereformeerden 

herkenden het embleem toch als een 

katholiek symbool. Tegenwoordig wordt de 

symboliek anders verklaard. Het staat voor 
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solidariteit en harmonie. Het aantal van de sterren staat in veel culturen voor 

perfectie en volledigheid. De cirkel staat voor eenheid. Het gegeven dat de 

sterren los staan van elkaar, wil de openheid van de EU weergeven. Echter, de 

eigenlijke gedachte achter het embleem blijft christelijk. Dit weerhield de 

Europese instanties er niet van om begin jaren 80 het embleem over te nemen 

van de Raad van Europa.113 Ook al zal de meerderheid van de bevolking nooit 

weten waar het embleem voor staat, de christelijke onderlaag is niet uit te 

vlakken. Het embleem is immers een zeer zichtbaar symbool dat vele mensen 

bereikt en door velen herkend wordt.114 Let wel, de Europese vlag bestaat 

officieel nog steeds niet. Wat nu op menig gebouw wappert, is een blauwe lap 

voorzien van het officiële embleem. Het Grondwetverdrag zou de status 

veranderen, maar in het Verdrag van Lissabon is dit weer teruggedraaid. De 

voering van een vlag was overigens een voorstel uit het Adonninorapport.  

Zoals de natiestaten dat ook deden, eert ook de EU de grondleggers van haar 

bestaan. Deze mannen worden verantwoordelijk gehouden voor de vrede en 

stabiliteit in West-Europa die nu al meer dan 60 jaar duurt. Zij hebben ervoor 

gezorgd dat de kans oorlog tussen de landen van Europa sterk verkleind is. 

Met deze versie van het verleden krijgen de verzetsstrijders en de geallieerden 

van de Tweede Wereldoorlog een andere positie in de geschiedenis. De 

heldentitel moeten zij nu delen. Zij staan voor het einde van een tijdperk, 

Monnet en de zijnen voor begin van het huidige. 115  

Voor de EU geldt Jean Monnet als de ‘Vader des Vaderlands’. Zijn naam komt 

op vele plekken terug. In voorlichtingsbrochures kun je niet om hem heen. 

Projecten worden naar hem vernoemd zoals de ‘Actie Jean Monnet’ ter 

bevordering van het onderwijs over de Europese Integratie. Hierbij worden 
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onder andere zogenaamde  ‘Jean Monnet-leerstoelen’ opgericht.116 Het jaar 

1988 riep de EU uit tot het Jean Monnet-jaar.117 En in Brussel en Luxemburg is 

hij ook terug te vinden in het 

straatbeeld. Straten en Europese 

gebouwen zijn vernoemd naar Monnet 

maar ook naar andere personen die van 

grote invloed zijn geweest zoals Robert 

Schuman (1886 – 1963), Paul-Henri 

Spaak, Conrad Adenauer, Alcide de 

Gasperi, maar ook Jacques Delors en 

Anna Politkovskaya.118 Het zijn de 

helden van de huidige EU en de dragers 

van het gedachtegoed.  

 

Tot slot  

 

De bovenstaande voorbeelden geven 

aan dat de EU zichzelf in sommige 

projecten als een nieuw hoofdstuk 

presenteert. Met symbolen zoals Europe 

Day, een embleem, de verering van de grondleggers creëert de EU eigen 

culturele erfgoed en herdefinieert ze zichzelf. De symbolen dienen als dragers 

van de nieuwe idee. Hiermee wordt een Universele groep tot stand gebracht; 

een groep die op allerlei gebieden verdeeld is, maar waarvan de leden dezelfde 
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ideologie aanhangen. In dit geval zijn dat de doelstellingen van de EU en de 

hoop dat Europese samenwerking de garantie biedt voor vrede, veiligheid en 

welvaart. De eenheid komt dan voort uit eenzelfde toekomstvisie die te 

herkennen is in de nieuwe symbolen, het nieuwe erfgoed. Maar is een blik 

vooruit genoeg om een identiteit mee te vormen?  

Het overtuigen van het publiek van het nut en de goede bedoelingen van de 

EU is een groot probleem. De neofunctionalisten hebben al aangetoond dat een 

demos geen vanzelfsprekend gevolg is op het afleveren van goede resultaten. 

De interesse onder de mensen voor de EU, of voor politiek in het algemeen, is 

niet altijd even groot wat het moeilijk maakt om een politiekgeladen identiteit 

aan de man te brengen. Om het publiek aan te spreken, te overtuigen en 

ervoor te zorgen dat het zich kan identificeren met de EU, moet de EU 

herkenbaar zijn. De gestelde doelen verschillen niet wezenlijk van de doelen 

van andere Westerse landen. Om zich te onderscheiden van andere politieke 

eenheden in de wereld, om aan te sluiten bij de belevingswereld van de 

Europese bevolking en geloofwaardig te zijn, is een band met het verleden 

noodzakelijk. De EU heeft zelf maar een geschiedenis van ongeveer 60 jaar om 

de continuïteit met het verleden mee aan te tonen. Dit staat in schril contrast 

met de eeuwenoude culturele wortels die binnen Europa bestaan. Een 

Universele groepsidentiteit die alleen gericht is op de toekomst is waarschijnlijk 

niet voldoende om de mensen aan de EU te binden.  
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Een van de meest voorkomende technieken waarmee macht gelegitimeerd 

wordt, is door de continuïteit met het verleden aan te duiden. Gregory 

Ashworth noemt het de techniek van inevitable progress; de onvermijdelijke 

vooruitgang.119 Het komt erop neer dat de geschiedenis lineair voorgesteld 

wordt, waarin het verre verleden primitief is en het heden geavanceerd. De 

ontwikkeling is vloeiend en de huidige situatie is de verbeterde, en daarmee de 

legitieme, versie van de voorgaande. De omschrijving van het verleden en het 

ontwikkelingsproces moeten dit aantonen. Met deze techniek wordt een 

Traditionele groep gecreëerd. Het is niet de bloedband of de ideologie die de 

mensen bij elkaar houdt, maar het gedeelde verleden, de gebruiken en de 

tradities. Zowel het materiële als het immateriële culturele erfgoed is bij deze 

methode onontbeerlijk. Dat levert immers het bewijs van het bestaan van de 

Traditionele groep.  

 

§ 4.1 Inevitable progress  

 

Tot de jaren 50 en in de jaren 70 en 80 werd er veel gesproken over de 

noodzaak om mensen bewust te laten worden van het gemeenschappelijke 

erfgoed dat Europeanen met elkaar zouden delen. Een eeuwenoude 

verbondenheid zou sluimerend aanwezig zijn. Om een Europees demos te 

krijgen, hoefde alleen deze band opnieuw onder de aandacht gebracht te 

worden. Na de Tweede Wereldoorlog waren het vooral de nieuw opgerichte 

organisaties zoals de European Movement (1947) en de Raad van Europa 

(1949) die dit idee aanhingen. Zij waren, en zijn dat nog steeds, 

verantwoordelijk voor vele evenementen en projecten die gericht zijn op de 

promotie van het ‘gedeelde Europese erfgoed’, maar opereren onafhankelijk 
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van de EU.120 Waar de collectieve identiteit die het gedeelde erfgoed impliceert 

uit zou bestaan, is niet nauwkeurig omschreven. In het verleden, maar ook nu, 

ondernamen politici en historici pogingen daartoe.121 Volgens Coudenhove-

Kalergi vormen de Europese volken een grote familie omdat ze aan elkaar 

verwant zijn doordat zij allen dezelfde ontwikkelingen hebben doorgemaakt; 

het Romeinse, het Karolingische, het Roomse en het Napoleontische Rijk, de 

bekering tot het christendom, de volksverhuizingen, het feodale stelsel en de 

hoofsheid, de kruistochten, het Humanisme, de Renaissance, de Reformatie en 

de Contrareformatie, het Absolutisme, de Barok, de Verlichting, de Romantiek, 

het Nationalisme, de Democratie en het Socialisme. 122 Klaus Eder en Bernhard 

Giesen komen tot de conclusie dat de Traditionele groep die Europa is, 

voorkomt uit een eeuwenoude cyclus van ‘normative projects that aimed at a 

transformation of politics, at a change in the mundane sphere of rights and 

entitlements, and at an inclusive shift of boundary construction’. De 

voorbeelden die dit volgens hen aantonen zijn de gevechten tussen de Grieks-

Romeinse cultuur tegen de barbaarse, de Frankisch-Saxische cultuur tegen de 

Byzantijnse en Islamitische, de cultuur van de koloniale mogendheden 

tegenover de inheemse culturen, de Verlichters tegen onwetenden en de strijd 

voor de mensenrechten tegen de onderdrukkende regimes.123  

Dit zijn slechts twee voorbeelden van pogingen om een Europese geschiedenis 

te formuleren om de relatie tussen de landen onderling aan te tonen. Het 

waren pogingen want tot op heden is er nog geen algemeen geaccepteerde 

‘Europese geschiedenis’ geschreven. Dit heeft meerdere oorzaken. In de eerste 

plaats kan de wetenschap geen lineaire ontwikkeling aangeven van de 

Europese geschiedenis met de EU als logische uitkomst.124 In bovenstaande 
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voorbeelden worden verschillende gebeurtenissen en eigenschappen 

opgesomd, maar deze kunnen ook uitgelegd worden op een manier die juist de 

verdeeldheid aantonen.125 Ashworth betwijfelt bijvoorbeeld of het christendom 

wel als een constante factor van Europa gezien moet worden. Volgens hem 

bestaat er een groot verschil in de beleving van deze religie vóór het tijdperk 

van het nationalisme, en de periode erna. . ‘Christendom scarcely survived 

19th century nationalism and today seems both out of date and seriously 

devised.’126 Het christendom is niet verdwenen maar de beleving ervan is per 

periode zo anders dat je hier ook een breuk in de tijd in kan zien in plaats van 

een vloeiende lijn.  

Ten tweede is de keuze van de onderwerpen waar een Europese identiteit op 

gebaseerd kan worden, niet objectief. Het aanbod van feiten en 

gebeurtenissen is groot maar criteria waar zij aan moeten voldoen zijn er niet 

omdat Europa niet gedefinieerd is. Daarmee is de cirkel rond en het probleem 

omschreven. Als een Europese geschiedenis niet bestaat, is die ook niet te 

beschrijven. Om de Europese geschiedenis toch te kunnen beschrijven, zit er 

niets anders op dan subjectieve keuzes te maken. En logischerwijs worden dan 

onderwerpen die verdeeldheid aantonen onderbelicht terwijl zij misschien meer 

Europees zijn dan anderen. De eeuwenlange strijd tussen de monarchieën is 

wellicht typischer aan Europa dan de gezamenlijke strijd tegen de Islam of het 

communisme. Maar omdat het niet overeen komt met het gewenste zelfbeeld, 

kunnen de grote veldslagen geen fundament zijn van de te schrijven Europese 

geschiedenis.  

Een derde oorzaak is dat niet iedereen open staat voor het concept omdat het 

afbreuk zou doen aan de nationale identiteit. In zijn Cambridge Modern History 

van 1898 probeerde Lord Acton, een 19e eeuw historicus en politicus, daar 

rekening mee te houden. Met zijn poging tot het schrijven van de geschiedenis 

vanuit Europees perspectief, was hij zich ervan bewust dat alle landen zich 
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daarin moesten konden herkennen.127 Het probleem daarbij was dat de held 

van het ene land, de vijand is van het andere. De overheersing van de 

nationale referentiekaders vormde toen, maar ook nu, het grootste obstakel 

voor de vorming van een Europese geschiedenis. 128 Dit maakt het ook bijna 

onmogelijk om bestaand cultureel erfgoed Europees te noemen. Het overgrote 

deel is immers al geclaimd door landen en opgenomen in nationale 

geschiedenissen. Door het Nederlandse koningshuis Europees te noemen op 

basis van de internationale achtergrond van de familie, wordt het nationale 

karakter ervan ondergraven met veel discussie en kritiek tot gevolg. De Eerste 

en de Tweede Wereldoorlog waren gebeurtenissen waar bijna heel Europa bij 

betrokken was, maar elk land heeft eigen herinneringscultussen er omheen 

gebouwd waarbij de eigen versie van het verhaal wordt verteld. Europees 

erfgoed is daarom nagenoeg onvindbaar.  

Vooral het laatste punt, de overheersing van de nationale versies van het 

verleden, is een doorn in het oog van voorstanders van de Europese 

geschiedenis. Het vormt een blokkade voor het beoogde doel. Om een nieuwe 

kijk op het verleden mogelijk te maken, is het nodig dat nationale staten zich 

bereid tonen om hun vaderlandse geschiedenis om te vormen. Het komt neer 

op de wens om het monopolie van de landen op het verleden en het culturele 

erfgoed te doorbreken, het zogenaamd ‘departiculariseren’.129 Nationaal 

erfgoed moet naar een Europees niveau getild worden. Dit is een zo goed als 

onmogelijk voorstel voor elk land omdat daarmee de eigen legitimatie aan het 

wankelen wordt gebracht. Toch zijn er enkele keren voorstellen gedaan om de 

geschiedenisboeken op scholen te herzien om zo de Europese dimensie via de 

jeugd in te voeren binnen de EU. Het gehoopte eindresultaat was de 

formulering van een Europese geschiedenis om de continuïteit van de EU met 

                                                           

127 D. Lowenthal, ‘Heritage and History. Rivals and Partners in Europe’, in: Rob van der Laarse (ed.), Bezeten van 
Vroeger. Erfgoed, Identiteit en Musealisering (Amsterdam 2005) 32.  
128 Ashworth, European Heritage Planning and Management, 65 – 69.  
129 A. Alonso, ‘The Effects of Truth: Re-presentation of the Past and the Imagining of Community’, Journal of Historical 
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het verleden aan te tonen, de collectieve identiteit daarmee op te wekken en 

zo haar machtspositie te legitimeren.  

 

§ 4.2 Historiserende projecten  

 

In de film ‘A Passion to be Free’ toonde de regisseur hoe de typisch Europese 

behoefte van de Europeanen als rode draad door de geschiedenis van het 

continent liep. Geboren in Griekenland werd het doorgegeven via de 

Romeinen, de Middeleeuwen, de Renaissance, gedragen door grote namen als 

Donatello, Columbus en Monnet, naar de moderne situatie. 130  Een dergelijke 

versie van het verleden moest volgens de Commissie terug te vinden zijn in 

alle geschiedenislokalen van de lidstaten. Het was immers duidelijk dat de 

overgrote meerderheid van de geschiedenisboeken die in het onderwijs 

gebruikt werden vanuit nationaal perspectief verteld werden.  

Tegenwoordig is de aandacht in de schoolboeken die aan de Europese dimensie 

geschonken wordt nog steeds erg klein, laat staan de aandacht voor de EU. 

Wanneer dat wel gebeurt, is dat vaak hoofdzakelijk in relatie tot het eigen 

land.131 De Commissie, net als de Raad van Europa, was voorstander van het 

idee om daar tegenwicht aan te bieden. De eerste concrete ideeën voor 

inmenging van de EU op het gebied van educatie staan in het Janne-rapport 

For a Community Policy on Education van 1973. De conclusie was dat het 

nodig was om de Europese dimensie in het onderwijs in te brengen om de 

jeugd een ‘positieve houding tegenover Europa’ bij te brengen. Een van de 

meest gedurfde aanbevelingen was: ‘correction of the history textbooks with a 

view to expurging or amending nationalistic biased passages’. De Europese 

                                                           

130 Shore, Building Europe, 59.  
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Raad wees het rapport resoluut af en gaf oorspronkelijke opdracht door aan 

een nieuw comité. In het tweede rapport was niets meer terug te vinden over 

een Europese dimensie, en bestonden de aanbevelingen voornamelijk uit 

uitwisselingsprojecten en netwerkondersteuning.132  

Het eigenlijke project voor de herziening van schoolboeken vond plaats eind 

jaren 80. Na het nodige voorbereidende werk kwam in 1990, met steun van de 

EU, het boek Europe: A History of its Peoples van Jean Baptiste Duroselle op 

de markt. Het boek bestond uit een twintigtal hoofdstukken die in 

chronologische volgorde het Europese verleden beschreven. Het begon met 

‘Rape of Europa and the geographical complexity and uniqueness of the 

continent’. Daarna volgden onderwerpen als de Kelten en Teutonen, de 

Grieken en Romeinen, christendom, Karel de Grote, de dreiging van de Islam, 

om uit te komen bij de hoofdstukken ‘The Road to European Disaster’, ‘Europe 

Destroys itself’ en ‘Europe’s Recovery and Resurgent Hopes’. 133 Cris Shore 

interpreteert het boek als volgt: ‘Overall European history is presented as a 

gradual coming together: a moral success story of reason and unity triumphing 

over disunity and nationalism.’134 De kritieken indertijd waren hard. Het boek 

was ‘overambitieus en volgens sommigen propagandistisch en manipulatief’. 

135 Net als het Janne-rapport werd ook dit initiatief, door vriend en vijand, naar 

de prullenbak verwezen. Voor de Commissie was dit een blunder waar ze snel 

afstand van wilde nemen. Binnen de Raad van Europa is het idee vandaag de 

dag nog niet opgegeven. Een van de meest succesvolle projecten zijn de 

uitwisselingsprogramma’s voor studenten. De meeste van die projecten zijn 

vernoemd naar enkele beroemde ‘Europeanen’ zoals Erasmus, Leonardo da 

Vinci en Socrates, en wat minder beroemde zoals Comenius en Grundtvig. 

Gezien de grote schaal van onder andere het Erasmus- en Leonardo-project 

bereiken de namen hiervan een grote hoeveelheid studenten. Daarmee zijn de 
                                                           

132 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 114 – 116.  
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personages niet meteen ‘geëuropeaniseerd’ maar de EU weet ze wel aan zich 

te binden.136 Het Europees pantheon van grondleggers van de EU is daarmee 

uitgebreid met namen van vóór de Europese samenwerking.  

Een ander voorbeeld is de hymne die in 1964, na zeven jaar van debat, 

gekozen werd. Beethovens Ode an die Freude, officieel nog niet vastgesteld als 

zijnde het Europese volkslied, werd zo van Duits naar Europees niveau 

getild.137 De keuze voor dit muziekstuk 

heeft waarschijnlijk ook historische 

redenen. Beethoven was geïnspireerd 

geraakt door het streven van Napoleon 

om alle Europese landen te verenigen. 

De originele emotie achter het 

muziekstuk ligt in de lijn van die van nu. 

Ode an die Freude was en is nog steeds 

bedoeld als een ode aan het verenigde 

Europa. Het feit dat Beethoven later spijt 

kreeg dat hij het stuk aan Napoleon had 

willen opdragen, toen het gezag steeds 

meer op een dictatuur ging lijken, zal 

waarschijnlijk minder vaak door de EU 

vermeld worden. Net als bij de euro en 

het officiële logo geldt ook voor de 

hymne dat de symboliek zeer subtiel is. 

Maar zoals gezegd hebben de historische 

verhalen achter de Europese symbolen 

toch een grote waarde omdat ze de 

burger via allerlei wegen kunnen bereiken. Ze kunnen makkelijk een plaats 

krijgen in het dagelijkse leven waardoor Europa dichter bij de mensen kan 

                                                           

136 Shore, Building Europe, 57.  
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komen. Het zijn kleine successen geweest voor de Commissie, maar de 

Europese dimensie is onbewust, met behulp van nationaal cultureel erfgoed, 

uitgebreid.  

Eind jaren tachtig waren er pogingen ondernomen om het beeld van Europa als 

eindresultaat van een inevitable progress via schoolboeken aan de bevolking 

over te brengen. Dit was niet het enige communicatiekanaal dat de Commissie 

wilde gebruiken. Zoals besproken in §3.1 wilde de Commissie de bevolking ook 

via de televisie bereiken. Bij de ontwikkeling van het Europese 

geschiedenisboek, hoorde ook een Tv-serie. Aangezien het boek nooit 

ingevoerd is, is ook die serie niet verder ontwikkeld. In 1976 echter had de 

Commissie ook al geopperd om dit medium te gebruiken. Het plan was om via 

een Europese Tv-kanaal 356 afleveringen uit te zenden van elk ongeveer 5 

minuten. In elke aflevering zou één ‘grote Europeaan’ centraal staan. 

Tegelijkertijd stelde de Commissie ook voor om de grote musea van de EU te 

voorzien van ‘Europese zalen’ waarin het erfgoed tentoongesteld moest worden 

van Europees belang. De Europese Raad was echter niet gediend van 

dergelijke subjectieve verbeelding van het verleden. De Raad ging niet op de 

plannen in.138  

Het meest succesvolle project voor de communicatie van de Europese 

geschiedenis is veel subtieler en minder opzichtig: het ontwerp van de 

eurobiljetten. Geld heeft altijd een belangrijke symboolfunctie gehad. Op de 

middeleeuwse munten stond de vorst afgebeeld waarmee hij zichzelf en zijn 

macht op een relatief eenvoudige manier aan iedereen kon tonen. Iedereen die 

ooit lokaal geld in handen kreeg werd eraan herinnerd wie de machthebber van 

het gebied was. Ook vandaag heeft geld nog een grote symbolische waarde.139 

Aan de invoering van de euro in 2002 is veel debat vooraf gegaan. Duitsland, 

waar al zoveel cultureel erfgoed en nationale trots was verdwenen door de 

Wereldoorlogen, had grote moeite met het opgeven van de Duitse mark. 
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Groot-Brittannië en Denemarken waren daartoe niet bereid, hielden vast aan 

hun eigen geldeenheid, en nemen nu een speciale positie in binnen de EU. 

Natuurlijk is de euro niet alleen een symbool, maar vooral een betalingsmiddel. 

Echter, later is toegegeven dat de invoering van de euro vooral een politiek 

doel diende, en niet een economisch. Het moest de Europese dimensie in de 

huidige maatschappij onder de aandacht brengen. Net als de ‘vlag’ is de euro 

een symbool dat alle inwoners van de eurozone dagelijks tegenkomen.140  

Opvallend aan de eurobiljetten is dat er, in tegenstelling tot de meeste 

nationale bankbiljetten, géén 

personen op zijn afgebeeld. 

Oorzaak daarvan was dat 

nationale effecten vermeden 

dienden te worden. In het 

gekozen ontwerp zijn de 

personen vervangen door 

bruggen en vensters om de 

openheid en samenwerking van 

de EU mee te symboliseren. Het 

zijn geen bestaande bouwwerken 

maar dienen als voorbeelden van 

Europese bouwstijlen.  

Wie de biljetten op volgorde van 

waarde achter elkaar legt, ziet 

een architectuurgeschiedenis voor 

zich liggen die loopt van klassiek 

via Romaans en Gotisch naar de 

Renaissance, de Barok en Rococo naar het tijdperk van de moderne 

bouwmaterialen ijzer en glas en uitkomt bij de moderne architectuur. Dit is 
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een overzicht van de Europese architectuur-geschiedenis zoals de EU die ziet. 

Omdat er maar zeven biljetten bestaan, zijn de mogelijkheden maar beperkt. 

Maar opvallend is wel dat Byzantijnse, Islamitische of Scandinavische stijlen 

niet terug te vinden zijn. Los daarvan dragen de biljetten wel op een 

succesvolle manier het idee van inevitable progress uit.141  

Datzelfde idee kwam terug in de tentoonstelling in het Brusselse Musées 

Royaux d’Art et d’Histoire ter gelegenheid van de lancering van de 

promotiecampagne voor de euro. Volgens de bijbehorende informatiebrochure 

was de boodschap van de tentoonstelling: ‘the European plan for a single 

currency … is the culmination of a long economic and cultural history’.142  

Ofwel, de euro is een logische uitkomst van het verleden. De tentoonstelling 

uit 2007 ‘Dit is onze geschiedenis’, gemaakt met steun van de Europese 

Commissie, gaat uit van hetzelfde idee. In de bijbehorende catalogus is te 

lezen: ‘Wij hebben een gemeenschappelijk verleden. De eenheid van Europa 

die in de laatste vijftig jaar tot stand is gekomen, is maar mogelijk omdat wij 

meer dan tweeduizend jaar geschiedenis met elkaar gemeen hebben.’143 De 

tentoonstelling behandelt voornamelijk de ontstaansgeschiedenis van de EU en 

maakt onderdeel uit van het project van het Museum van Europa. De 

oprichters en experts van dit museumproject, onder andere Antoinette Spaak, 

FDF-politica en dochter van Paul-Henri Spaak en historicus Krzysztof Pomian, 

zijn overtuigd van het bestaan van een gemeenschappelijk cultureel verleden 

van Europa,144 wat de kern is van het nog te bouwen Museum van Europa. Het 

museum zou niet alleen de geschiedenis van de EU behandelen, maar ook dat 

van heel Europa ingedeeld in zeven tijdsvakken beginnend bij 1000 voor 

Christus.145 Het zou een nieuwe poging zijn om een Europese geschiedenis op 

te stellen. Gezien de politieke gevoeligheid van dit onderwerp is het niet 

vreemd dat het Europees Parlement de steun voor de bouw van dit museum in 
                                                           

141 Shore, Building Europe, 112 – 115. 
142 Shore, Building Europe, 103.  
143 http://www.expo-europe.be/images/pdf/12_gemeenschappelijk_verleden.pdf  
144 Pomian, Europa en de Europese Naties (Amsterdam 1993) 7.  
145 ‘Het feuilleton van Europa 8. Museum van Europa’, Tempora (2004) 1-55, 5.  



 

 81

heeft getrokken. Het is nu de vraag of het museum, dat al in Brussel 

geopend had moeten zijn, er nog ooit in deze vorm komt. En wellicht 

interessanter, in hoeverre zal het kunnen rekenen op steun vanuit officiële 

EU-instellingen?  

 

Tot slot  

 

Het opstellen van een vaderlandse geschiedenis heeft meestal tot doel om een 

verdeelde groep om te smeden tot een eenheid. De verschillen worden daarbij 

opzettelijk overschaduwd door de ervaringen die men ogenschijnlijk allemaal 

samen heeft doorgemaakt. De schrijvers proberen daarmee een verdeelde 

Concept van het Museum van Europa in schema.  

Bron:,A. Wieleman, Het museum van Europa: erfgoed of no good? (Scriptie Cultureel Erfgoed, Utrecht 2008) 92.  



Europa in zicht 

 82 

groep tot een Traditionele groep om te vormen; een groep die bij elkaar hoort 

omdat men eenzelfde traditie heeft, eenzelfde verleden en eenzelfde 

volksaard. Een lange geschiedenis heeft een bepaalde emotionele waarde 

vanwege de authentieke uitstraling die het geeft aan een groep. Het 

onderschrijft de geloofwaardigheid van het gezag en het bestaansrecht van de 

groep. De voorbeelden van omgang met erfgoed en geschiedenis uit dit 

hoofdstuk zijn allemaal hier op gericht maar verzanden telkens in dezelfde 

discussie: bestaat er wel één Europese geschiedenis? Er zijn vele pogingen 

gedaan om een Europese geschiedenis te schrijven. Het is nog niemand gelukt 

een versie te schrijven waar iedereen zich in kon vinden. Als er geen 

historische identiteit van Europa bestaat kunnen we ons beter de vraag stellen: 

hoe kunnen we één Europese geschiedenis maken? Het verschil tussen de twee 

vragen is dat het antwoord op de tweede niet historisch correct hoeft te zijn 

omdat het doel een imagined community is: natievorming. In hoofdstuk 2 is 

duidelijk gemaakt dat dit in de moderne tijd bijna onmogelijk is. Toch zijn er 

pogingen ondernomen waarvan enkele succesvol zijn geweest. Maar dit waren 

juist de projecten verwijzingen naar het verleden het minst uitgesproken 

waren, zoals de hymne, het embleem en de afbeeldingen op de 

eurobankbiljetten. Nationaal erfgoed, of het nou materieel of immaterieel was, 

bleef onaangeroerd door de EU en is in geen van deze projecten duidelijk 

aanwezig. De EU heeft zelf nieuw erfgoed moeten maken. De historische laag 

van de algemeen geaccepteerde Europese symbolen zijn zo verborgen dat 

inhoudelijke discussies hierover nauwelijks gevoerd zijn. Het lijkt erop dat 

alleen een sluipende historisering van Europa getolereerd wordt.  
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Hoofdstuk 5  

 

 

 

 

 

 

De Pacifering van Europa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘Voor een gezonde cultuur binnen Europa zijn twee voorwaarden 

noodzakelijk: de cultuur van ieder land moet uniek zijn en de verschillende 

culturen moeten elkaars onderlinge relatie erkennen, zodat ze open staan 

voor elkaars invloeden’  

(T.S. Eliot, 1888 - 1965)146
  

 

                                                           

146 Doedens e.a.,  Drie millennia Europa, 99.  



 

 85

§ 5.1 ‘Eenheid in Diversiteit’   

 

 De culturele diversiteit die tussen de Europese volkeren bestaat werd en wordt 

vaak beschouwd als de achilleshiel van de EU. Diversiteit wordt daarbij 

tegenover eenheid gezet. Dit is volgens sommigen echter geen 

vanzelfsprekendheid. In 1996 schreef de Europese Commissie: ‘Cohesion and 

diversity are not conflicting objectives, but can be mutually reinforcing.’ 147 

Diversiteit heeft niet automatisch verdeeldheid tot gevolg. Het kan ook leiden 

tot wederzijdse interesse en respect. Veel vooroordelen, rivaliteit en zelfs 

vijandigheid kunnen uit de wereld geholpen worden door elkaar beter te leren 

kennen en het continent verder te pacificeren. De meerderheid van de 

uitgevoerde cultuurprojecten gaan uit van dit idee. In het Verdrag van 

Maastricht is dit als beleid vastgelegd. (Zie pagina 65) Met deze visie is, met 

name na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, de zogenaamde 

zwakke plek omgebogen tot de kracht van de EU waarmee de sociale cohesie 

versterkt kon worden. Het motto van de EU vat het samen als ‘Eenheid in 

Diversiteit’. Het culturele erfgoed dat het continent rijk is, dient hierbij niet 

zozeer als instrument om de eenheid van Europa te onderstrepen, maar om de 

diversiteit van de Europese volken aan te tonen. Cultureel erfgoed is niet 

Europees maar moet in handen blijven van de rechtmatige nationale of 

regionale eigenaar zodat zij zich hiermee kunnen presenteren. Dit blijkt onder 

andere uit een richtlijn uit 1993 over teruggave van cultuurgoederen die 

voorziet in verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer van 

cultureel erfgoed.148  
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De Raad is nooit een 

groot voorstander 

geweest van het 

benadrukken van de 

gedeelde Europese 

cultuur. De leden van 

de Raad zijn immers de 

nationale 

regeringsleiders die 

binnen de EU 

verantwoordelijk zijn 

voor het beschermen van de landsbelangen. Aangezien de goedkeuring van de 

Raad nodig is voor de uitvoering van plannen, zijn de meeste voorstellen van 

de Commissie alleen in afgeslankte versie uitgevoerd, namelijk als 

uitwisselings- of netwerkproject. Uitwisseling en netwerken was het antwoord 

van de Raad op de identiteitspolitiek van de Commissie. Dit leidde ertoe dat de 

vraag bij de Commissie ging spelen of dergelijke projecten niet beperkt bleven 

tot kennisoverdracht tussen twee culturen. Een uitwisselingsstudent doet 

ervaring op in één ander land, en laat de overige EU-landen ongemoeid. Leidt 

dit tot een Europese identiteit? Samenwerking tussen enkele landen raakt de 

overige lidstaten niet, waardoor de symbolische waarde van de EU niet ter 

sprake komt.149 Gezien de beperkte macht van de Commissie, en de kleine 

kansen op succes heeft zij in de loop van de jaren 90 zich neergelegd bij de 

nieuwe koers van de EU. Het resultaat is dat de Europese dimensie bij slechts 

enkele projecten zichtbaar is.  

 

 

 
                                                           

149 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 63, 130, 132.  

Artikel 128 van het Verdrag van Maastricht (Artikel 151 in 

het Verdrag van Amsterdam)  

‘The Community shall contribute to the flowering of the cultures of the 

member states, while respecting their national and regional diversity 

and at the same time bringing the common cultural heritage to the 

fore. Action by the Community shall be aimed at encouraging 

cooperation between Member States and, if necessary, supporting and 

supplementing their action in the following areas: improvement of the 

knowledge and the dissemination of the culture and history of the 

European peoples; conservation and safeguarding of cultural heritage 

of European significance; non commercial cultural exchanges; artistic 

and literary creation, including in the audiovisual sector.’  
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§ 5.2 Culturele uitwisselingsprojecten  

 

Zowel voor als na de ratificatie van het Verdrag van Maastricht zijn er veel 

uitwisselingsprogramma’s op poten gezet om een ‘culturele ruimte’ binnen 

Europa te creëren. Bij de overgrote meerderheid van de programma’s was de 

Europese dimensie niet nadrukkelijk aanwezig. Het was aan de lidstaten zelf 

om initiatieven te nemen en invulling te geven aan de projecten. De EU 

speelde slechts een rol als bemiddelaar en geldschieter. Vooral de 

cultuurprogramma’s vanaf de jaren 90 (Raphael, Caleidoscoop 2000 en Ariane, 

Cultuur 2000 en de opvolger daarvan, Cultuur, zie § 1.3) leveren een veelheid 

aan voorbeelden op van EU-ondersteuning aan diversiteitprogramma’s. Deze 

lopen uiteen van eenmalige acties en evenementen tot themajaren en 

permanente programma’s. De EU heeft financiële ondersteuning geboden voor 

bijvoorbeeld de restauratie van nationale monumenten, het vertalen van 

boeken, het openen van grensoverschrijdende databases, regionaal en lokaal 

historisch onderzoek en tentoonstellingen.150 Een van de bekendste en 

uitgebreidste uitwisselingsprogramma’s is al eerder genoemd: het Socrates-

programma. Dit is de verzamelnaam voor diverse studiebeurzen en 

netwerkondersteuningen binnen het onderwijs. Het Erasmus-programma 

(1987), dat al meer dan 1,5 miljoen uitwisselingen van universitaire studenten 

heeft mogelijk maakt, is er één van. De EU ondersteunt alleen het zakelijke 

deel. De profilering van de bestemmingen wordt in zijn geheel overgelaten aan 

de universiteiten. Men is daarbij niet verplicht om daar een Europese dimensie 

aan toe te voegen. Wanneer de medewerkers van de universiteiten cultureel 

erfgoed willen gebruiken om zich te kunnen onderscheiden van andere 

universiteiten, laat de EU hen daarin vrij. De EU accepteert dat het erfgoed dan 

veelal een lokale lading krijgt en dat vooral de eigen universiteit, en niet de 
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EU, wordt aangeprezen. Het primaire doel van de EU is immers dat studenten 

over de grenzen van hun eigen land kijken en zichzelf ontplooien door 

buitenlandse ervaring op te doen.151 Een tweede voorbeeld is het programma 

‘Lingua’ (1989), ter bevordering van het onderwijs in vreemde talen.152 De 

communicatie binnen Europa is wederom een zwakte en een kracht. Niet alleen 

is het een middel om elkaar te kunnen begrijpen, het delen van dezelfde taal is 

ook een waardevol ingrediënt van een groepsidentiteit. Het delen van een taal 

schept een band onder de mensen. De uniformering van taal is een onhaalbare 

kaart en geen doel van de EU. In plaats daarvan wordt taal niet alleen als een 

zakelijk communicatiemiddel beschouwd, maar ook als immaterieel erfgoed en 

onderdeel van de culturele diversiteit. De EU probeert de veelheid aan talen 

actief in stand te houden. Er is immers niet gekozen om één officiële voertaal 

binnen de EU te hebben. De EU stimuleert ook niet alleen het leren van de 

meest gebruikte talen. Ook de minderheidstalen, waar er veel van zijn binnen 

Europa, worden door de EU beschermd. Het jaar 2001 was door de EU het 

‘Europees Jaar van de Talen’ gedoopt. Ook hier werd aan alle Europese talen 

aandacht besteed.153 Eerder heb ik al enkele Commissievoorstellen genoemd 

om via televisie de burgers te bereiken. Daarbij ging het om programma’s over 

Europa. Bij enkele ideeën was de Europese dimensie minder op de voorgrond 

aanwezig. Eén van de plannen was het experiment genaamd ‘Eurikon’ uit 

1982. Via een nieuwe zender kreeg elk deelnemend land 5 weken zendtijd om 

eigen nationale programma’s te verzorgen. Omdat de uitzendingen in de eigen 

taal gevoerd werden, waren de kijkers die dat niet verstonden aangewezen op 

nasynchronisatie of ondertitels. De taalbarrière vormde één van de redenen 

waar Eurikon op vast liep.154 Ook Television Without Frontiers (TWF), een idee 

uit 1989, was bedoeld om Europeanen in contact te brengen met andermans 

televisiecultuur, maar ook dit liep tegen onoverkomelijke problemen aan. De 
                                                           

151 Europese Commissie. Lifelong learning programme www.ec.europa.eu/education Laatst gewijzigd: 8 december 2008. 
Geraadpleegd: 17 januari 2009.  
152 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 119.  
153 De opbouw van het Europa van de volkeren. De Europese Unie en de cultuur. Europese Commissie (Luxemburg 
2002) 8.  
154 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 91.  
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hoop bij beide initiatieven was dat door het mengen van nationale 

televisieculturen de kijker zelf bewust werd van culturele overeenkomsten. 

Daardoor zou op de lange termijn een Europese televisiecultuur ontstaan.155 

Vanwege het uitblijven van succes is niet bewezen of dit ook zo gewerkt had. 

Wat dit wel aantoont is dat de EU het initiatief bij de nationale televisiemakers 

liet. De makers werden niet verplicht om ‘Europees’ te werk te gaan. De 

onderwerpen, de manier van programma’s maken, de inhoudelijke boodschap 

waren in eerste instantie nationaal en niet Europees. Het koepelprogramma 

MEDIA (1986), betreffende het audiovisuele beleid van de EU, beoogt ook 

meer de uitwisseling van nationale producten en niet zozeer de samenwerking 

tussen lidstaten. Hiermee neigt het, net als het Verdrag van Maastricht, zich 

meer op de diversiteit te richten dan op de eenheid. 156  

Een project waar de Europese dimensie meer op de voorgrond staat is de 

Culturele Hoofdstad van Europa. De Griekse minister van Cultuur Mercouris 

deed in 1985 een eerste voorstel hiertoe, wat door de Raad overgenomen 

werd. Doel van het project was om ‘verschillende aspecten van de stedelijke, 

regionale of nationale cultuur voor het Europese publiek te ontsluiten, en 

culturele bijdragen uit andere lidstaten in de aangewezen stad bijeen te 

brengen.’157 Tegenwoordig moet de Culturele hoofdstad van Europa er ook toe 

bijdragen dat de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke 

kenmerken van de Europese culturen beter tot hun recht komen zodat de 

burgers van de Unie elkaar beter leren kennen. 158 De Europese dimensie moet 

naar voren komen bij de keuze van thema’s (de bijdrage van de stad aan de 

Europese cultuur) en bij de uitvoering van de projecten (het betrekken van 

andere lidstaten bij de organisatie).159 Uit een evaluatierapport uit 2004 blijkt 

helaas dat achter de officiële reden een verborgen agenda schuilt. Steden 

                                                           

155 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 88, 89.  
156 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 101, 103.  
157 Richtlijn 85/C153/O2. Europese Unie (Brussel 1985)  
158 De Europese Commissie. European Commission Culture http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-
actions/doc433_en.htm Laatst gewijzigd: februari 2008. Geraadpleegd: oktober 2007, juni 2008.  
159 Handleiding voor steden die dingen naar de titel van culturele hoofdstad van Europa. De Europese Commissie, 
Bijlagen A, B, C (Brussel 2008) 20 – 30.  
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willen vooral deelnemen aan het project om zichzelf naar buiten toe te 

profileren en om de eigen culturele sector te stimuleren. Maar ook worden 

interne politieke redenen genoemd zoals Brussel die de eigen sociale cohesie 

wilde versterken. De Europese doelen worden nauwelijks nageleefd.160  

Het laatste voorbeeld dat ik wil noemen draagt wel degelijk Europa met zich 

mee: de euromunten. Waar de eurobiljetten de eenheid van de Europese 

architectuurgeschiedenis verbeelden, 

tonen de munten juist de diversiteit van 

de eurolanden. De muntzijde is voor alle 

landen gelijk. De zogenaamde ‘kopzijde’ 

kon door elk land naar eigen inzicht 

ontworpen worden. Bij sommige landen 

is dat voor elke munt dezelfde beeltenis 

geworden, anderen hebben voor elke 

munt een eigen ontwerp gemaakt. De 

afbeeldingen lopen uiteen van 

monumenten, historische objecten, wapens, zittende vorsten en nationale 

helden tot mythische figuren en legendes en symbolische bloemen. De 

vertegenwoordigers van de verschillende landen worden op de gezamenlijke 

munt bijeen gebracht.  

 

Tot slot  

 

Door de Europese volkeren in contact te laten komen met elkaars cultuur en 

erfgoed nationaal of regionaal te laten, werkt de EU niet toe naar een 

Traditionele groep. De boodschap is immers dat de groepen van elkaar 

                                                           

160 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 63. European Cities and Capitals of Culture, Study Prepared 
for the European Commission PART I. Palmer-Rae Associates (Brussel 2004) 23, 50.  
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versschillen. Het lijkt er eerder op dat dit beleid moet uitmonden in de vorming 

van een Universele groep. Maar omdat de cultuuruitwisseling veelal tussen 

enkele lidstaten onderling plaats vindt, en soms met landen buiten de EU, blijft 

de associatie met Europa bij veel projecten op de achtergrond. Met deze 

methode bestaat er geen middel waarmee de Europese identiteit direct 

gecommuniceerd kan worden aan de deelnemers. Een Universele groep zal dus 

ook lang op zich laten wachten. Wat wel zal ontstaan is een web van 

vertrouwensbanden tussen individuen, organisaties en zelfs landen. De EU is 

daarbij slechts achter de schermen aanwezig. Een voordeel daarvan is dat 

cultuur, geschiedenis en al het overige erfgoed niet opnieuw geïnterpreteerd 

wordt, maar dat het bij dezelfde eigenaren blijft. De EU houdt zich volledig 

buiten het beheer ervan. Echter, Tobias Theiler wijst op een groot nadeel van 

deze aanpak. Volgens hem bewijst de literatuur dat politieke vorming van een 

groepsidentiteit nooit alleen plaats kan vinden op basis van slechts uitwisseling 

en interactie.161 Deelnemers doen weliswaar ervaringen op, maar zullen dit 

niet uit zichzelf Europees gaan noemen. Dat zou betekenen dat zonder 

zichtbare inmenging van de EU in het culturele veld, er geen collectieve 

Europese identiteit zou ontstaan.  

                                                           

161 Theiler, Political Symbolism and European Integration, 154.  
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Conclusie  

 

Een eenduidig plan is er sinds het begin van de Europese samenwerking van 

na de Tweede Wereldoorlog niet geweest voor de actieve vorming van een 

Europese identiteit. Het heeft altijd een zoektocht moeten zijn waarbij 

realistische en overambitieuze plannen elkaar hebben afgewisseld. Het is 

daarom niet vreemd dat de officiële instanties verschillende voorstellen hebben 

gedaan die elkaar tegen lijken te spreken. In het ene plan is de EU een logisch 

gevolg op het lineair lopende verleden, in het andere voorstel breekt de EU 

met het Europese verleden en begint het op een blanco pagina opnieuw. Het 

ene project is gericht op symboolpolitiek, het andere op uitwisseling. Zo 

hebben de Europese Commissie, het Parlement en de Raad plannen gemaakt 

waarbij Europa afwisselend geherdefinieerd, gehistoriseerd en gepacificeerd 

werd. Op de centrale vraag ‘hoe de EU gebruik heeft gemaakt van cultureel 

erfgoed voor de vorming van een collectieve Europese identiteit ter 

legitimering van de politieke macht’ bestaat het antwoord dan ook uit drie 

delen.  

Vooral bij de historiserende plannen speelde geschiedenis en cultureel erfgoed 

een grote rol. De historiserende projecten hadden tot doel om Europa als een 

Traditionele groep voor te stellen waarbij de Europeanen overtuigd moesten 

worden van hun gedeelde afkomst. De geschiedenis moest daarvoor vaak 

opnieuw geïnterpreteerd worden en nationaal erfgoed werd soms 

gedeparticulariseerd en geëuropeaniseerd om het bestaansrecht van de EU te 

bewijzen. Er werd daarbij beweerd dat de Europese eenheid verborgen zat in 

de christelijke traditie tegenover de Islamitische, in de Passion to be  
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Free, in kunststijlen zoals de Gotiek die over het hele continent verspreid is 

geraakt, in de ervaringen onder de Romeinen, Karel de Grote, Napoleon en 

Hitler. De sporen die deze Europese gebeurtenissen overal hebben 

achtergelaten vertellen niet alleen iets over de nationale geschiedenissen van 

de landen zelf. Ze kunnen ook gezien worden in Europees verband. De 

discussies of die twee interpretaties werkelijk naast elkaar kunnen bestaan 

zullen nooit ophouden. Wat voor de één het bewijs is van de eenheid van 

Europa, maakt voor de ander aantoonbaar dat de verscheidenheid van de 

volkeren overheerst.  

Om deze eindeloze discussies te vermijden zijn projecten voorgesteld waarbij 

de EU niet steunt op het eeuwenoude verleden van Europa, maar op de laatste 

60 jaar vanaf de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. 

Bruikbaar culturele erfgoed kan alleen uit die periode komen, wat in de 

plannen ook naar voren komt. Ook al is het historisch gezien correcter, vanaf 

het einde van de Tweede Wereldoorlog is de samenwerking immers werkelijk 

begonnen, is het een relatief korte periode. Hoe ouder een gemeenschap is, 

hoe hechter de leden zijn. Om de jonge geschiedenis van de EU zoveel 

mogelijk inhoud te geven, is daarom nieuw erfgoed gemaakt en is het oude 

vaak met rust gelaten. De Europese symbolen zoals het embleem, de euro, de 

instanties, eenzelfde paspoort voor iedereen, de verering van de grondleggers, 

de hymne, Europe Day zijn bedenksels, constructies en gegevens die in een 

moderne context zijn geplaatst. Het nieuwe erfgoed heeft een hoge 

symbolische waarde, maar verwijst niet of nauwelijks naar de lange 

geschiedenis van het continent. Ze zijn gericht op het heden en de toekomst, 

spreken hoop uit en staan voor de felbegeerde eenheid. De herdefiniëring van 
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de EU is erop gericht om een Universele groep van de bevolking te maken, met 

de doelstellingen van de EU als kern van de identiteit. De herkenbaarheid van 

bijvoorbeeld het embleem en het dagelijkse gebruik van de euro zorgen ervoor 

dat iedereen bekend raakt met de EU. Maar de eurobarometer en de referenda 

van de laatste jaren geven aan dat de bevolking niet echt warm loopt voor de 

EU.  

Gaat het allemaal te snel? Moeten de landen eerst aan elkaar gewend raken 

voordat er ook maar sprake kan zijn van de vorming van een Europese 

identiteit? Door het Europese stempel achterwege te laten en de nationale 

identiteiten de ruimte te geven, hoeft er niet gediscussieerd te worden over 

wat Europa precies is en hoeft niemand zich bedreigd te voelen door de EU. De 

zogenaamde pacificeringsprojecten houden rekening met nationale en 

regionale gevoelens van mensen. Het erfgoed dat Europa rijk is wordt niet 

geëuropeaniseerd maar blijft expliciet nationaal. Dit is het beleid dat op het 

moment uitgevoerd wordt. Cultuur is een terrein waar de EU zich alleen op de 

achtergrond mee bezig houdt. Cultureel erfgoed is bij deze benadering zeker 

zo belangrijk als bij de historiserende projecten. De EU trekt geld uit voor 

restauratie, ontsluiting, promotie van erfgoed, ondersteunt educatieve 

projecten en uitwisselingen zodat iedereen van elkaars cultuur kennis kan 

nemen. Maar de vraag is of het een constructieve bijdrage zal leveren aan de 

vorming van een Europese identiteit.  

Over de doeltreffendheid van de verschillende benaderingen zijn de meningen 

binnen de EU verdeeld. Over het algemeen kan gezegd worden dat het vooral 

de nationale regeringsleiders in de Europese Raad waren die terughoudend 

reageerden op de historiserende projecten, vaak afkomstig van de Europese 

Commissie. Voorstellen die teveel op natievorming leken, te propagandistisch 

waren, die nationale identiteiten ter discussie stelden en van Europa een 

Traditionele groep wilden maken, konden niet op veel steun van de Raad 

rekenen. Het Janne-rapport uit 1973, het Tindemans-rapport uit 1975, 

meerdere televisie-initiatieven, het Europese geschiedenisboek voor 

middelbare scholen, de Europese zalen in grote musea, deze en andere 
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projecten werden door de Raad tegen gehouden. De herdefiniërende projecten 

die niet te uitgesproken waren en de pacificerende projecten waarbij erfgoed 

vooral nationaal gehouden werd zijn op grote schaal uitgevoerd. Het gaat 

daarbij om de introductie van enkele symbolen van de EU en de culturele 

uitwisseling tussen lidstaten (en niet-lidstaten) waarbij zoveel mogelijk 

mensen kennis moeten nemen van de diverse nationale identiteiten die binnen 

Europa bestaan. Het bestaande culturele erfgoed dient daarbij de culturele 

diversiteit aan te tonen. Het Europese stempel dat de Commissie graag zoveel 

mogelijk wilde terug zien, bleef bij deze projecten achterwege. Intensieve en 

actieve identiteitsvorming heeft dus maar op kleine schaal plaats gevonden 

omdat de nationale regeringsleiders dat via de Europese Raad hebben weten in 

te perken.  

De besluitvorming met betrekking tot de projecten die in dit onderzoek 

centraal hebben gestaan heeft de rolverdeling binnen de EU aangetoond en de 

prioriteiten die elke instantie zich gesteld heeft. De Europese Raad heeft een 

dubbelfunctie gekregen doordat de leden ervan zowel Europese als nationale 

belangen dienen te behartigen. Van hen wordt verwacht dat zij tegenover hun 

eigen bevolking de doelstellingen van de EU verdedigen, terwijl zij binnen de 

EU de taak hebben om de nationale belangen te beschermen. Deze rol is 

belangrijk maar het geeft aan dat zij zich als Raadsleden moeilijk als 

Europeaan kunnen gedragen. De leden van de Europese Commissie en 

Parlement daarentegen zijn aangesteld om op te komen voor de Europese zaak 

en moeten daarbij hun nationale referentiekader achterwege laten. Het komt 

erop neer dat het machtigste orgaan van de EU niet volledig Europees kan 

denken. Is dit de reden waarom een grootschalige identiteitspolitiek nooit heeft 

plaats gevonden? Bestaat er daarom nog geen Europese culturele identiteit? 

Zijn hierom de inwoners van de lidstaten nog niet overtuigd geraakt van nut 

en noodzaak van de EU? De nationale sentimenten onder de mensen en de 

nationale identiteiten die alleen maar sterker lijken te worden, vormen 

duidelijk een probleem voor de EU. Hier is iedereen het over eens. Het lijkt 

voor de hand te liggen dat dit niet zal veranderen zolang de Europese Raad 



 

 97

zich niet Europeser opstelt. Het zijn immers de nationale regeringen die het 

voortouw moeten nemen met de promotie van de Europese samenwerking, wil 

de EU haar macht kunnen verantwoorden en uitbreiden. Hier ligt mijns inziens 

een deel van het probleem en dus ook een deel van de oplossing.  

 

Hoewel dit onderzoek niet gericht is op het vinden van een manier waarop de 

Europese machtsbasis verantwoord kan worden, wil ik toch een voorzet geven 

gebaseerd op de verkregen onderzoeksresultaten. Van de vier manieren 

waarop macht verantwoord kan worden, zijn er twee in deze scriptie aan de 

orde geweest. De eerste is die van de directe representatie die, zoals 

hierboven beschreven, op dit moment nog niet aan de orde is. Het 

democratiseringsproces waarbij de macht verschuift van politici die namens de 

lidstaten spreken naar zij die namens de EU spreken zal de weg vrij maken 

voor een Europees beleid waarbij landen niet zichzelf maar Europa voorop 

zullen stellen. Om dit te bereiken moet de bevolking daar eerst toestemming 

voor geven, wat leidt tot de tweede manier van machtsverantwoording en het 

centrale thema van deze scriptie: identificatie.  

Pas wanneer mensen de EU niet meer als een bedreiging, een tegenstander of 

als de ander zien maar zich met de EU identificeren en zichzelf erin terug zien, 

kan verdere democratisering plaats vinden. Hiervoor hoeft geen propaganda 

gevoerd of geschiedenis herschreven te worden. Nationale identiteit en 

culturele verscheidenheid kunnen daarvoor blijven bestaan. Het is van belang 

dat de EU vooral haar eigen geschiedenis vertelt zoals dat bijvoorbeeld 

gebeurde in de tentoonstelling van 2007 ‘Dit is onze Geschiedenis’. Het begin 

van die geschiedenis ligt bij de Tweede Wereldoorlog. De noodzakelijke 

continuïteit met het verleden, die graag verder terug gaat dan 60 jaar, kan 

gevonden worden in de inspiratiebronnen van de huidige EU. De oorsprong van 

de rechten van de mens en de rechtsstaat, het begin van de vrije markt en het 

democratische systeem, de pogingen tot vreedzaam naast elkaar bestaan van 

volkeren en de scheiding van kerk en staat. De meeste wortels van deze 

idealen liggen in Europa.  
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Het is aan de lidstaten om binnen de eigen geschiedenis aan te tonen hoe zij 

op hun eigen manier een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van 

de idealen van de EU, waar die idealen in de eigen geschiedenis terug te 

vinden zijn, hoe het land in het verleden omgegaan is met deze idealen, welke 

houding het de afgelopen 60 jaar heeft aangenomen ten opzichte van de EU en 

waarom het land bij de EU zou moeten horen. De EU vertelt haar eigen korte 

geschiedenis met behulp van het al bestaande nieuwe erfgoed, de landen 

behouden de traditionele vaderlandse geschiedenis en hun nationale erfgoed, 

en de twee verhalen overlappen elkaar als het gaat om de geschiedenis van de 

moderne Europese idealen en de aanloop naar de Europese samenwerking. 

Hiermee wordt expliciet niet geprobeerd een Traditionele groep te vormen 

omdat er niet gezocht wordt naar kenmerken die overal en in ieders 

geschiedenis terug te vinden moeten zijn. Deze Europese identiteit maakt de 

Europeanen tot een Universele groep met oude wortels en een grote 

veelzijdigheid onder de lidstaten. In de ideale situatie zouden landen hun 

nationale erfgoed dat raakvlak heeft met de Europese doelen vrijwillig en met 

trots willen europeaniseren.  

Ook bij dit scenario is er sprake van een imagined community. Maar zoals 

Jonker terecht opmerkt is eigenlijk elk vorm van collectieve identiteit een 

constructie en de uitkomst van een wensgedachte. Het is een illusie om te 

denken dat we zonder kunnen. ‘Zonder enige conceptuele coherentie worden 

begrijpelijke analyses onmogelijk. Alleen maar constateren dat de 

werkelijkheid uit nietige splinters bestaat, maakt een zinvolle beschouwing 

ervan wel erg lastig.’ 162 Voor de EU geldt dat het niet moet proberen een 

wetenschappelijk verantwoorde weerspiegeling van Europa te worden op elk 

denkbaar vlak. Het moet er zich van bewust blijven dat een Europese identiteit 

niet meer kan zijn dan een gewenst zelfbeeld dat vanuit het heden, en niet 

vanuit het verleden, opgebouwd moet worden. Een ander soort identiteit zou 

met de beste propaganda niet gemaakt kunnen worden.  

                                                           

162 E. Jonker, ‘Inburgering. Identiteit, loyaliteit en burgerschap’, 432.  
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