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1. Inleiding

1.1. Wie door Europa trekt, ziet een sterk wisselend land-
schap van wat een rafelig schiereiland is van het Euro-
Aziatische continent. In het noorden, het midden en het 
zuiden rijzen hoge bergmassieven waardoor het land in 
meerdere stukken wordt verdeeld. Daar liggen brede, 
glooiende vlakten met hier en daar een heuvelrug die geen 
barrière vormt, maar luwte biedt en variatie in uitzicht en 
in grondsoort, dieren en gewassen. Rivieren stromen er 
naar alle kanten en verbinden het achterland en de zee die 
nooit ver weg is – behalve in het oosten waar bovendien 
een dekking in de rug ontbreekt en Europa overgaat in de 
eindeloze Aziatische steppen. Het klimaat is al even wisse-
lend, van de poolcirkel tot aan de Middellandse Zee, maar 
niettemin gematigd – met als uitzondering opnieuw het 
oosten waar de Golfstroom niet meer verwarmt. En overal 
zijn mensen. Zij zijn er al een lange tijd, zodat Europa een 
groot cultuurlandschap is geworden waar ongerepte na-
tuur zeldzaam is en slechts gedijt waar menselijke arbeid 
te moeilijk is of niet de moeite loont. Die verarming wordt 
voor een deel gecompenseerd door bescherming van wat 
nog rest. Ook dat is mensenwerk en deel van de cultuur 
die net als de natuur sterk varieert in vloeiende overgan-
gen. Pas op ruime afstand spreken de verschillen tussen 
punt van aankomst en vertrek, die in feite variaties zijn 
op een typisch Europees thema. Het is een familie, waar A 
niet op Z lijkt, maar wel op B die weer op C lijkt, en zo gaat 
het door. Een voorbeeld bieden architectuur en taal waar 
de regionale verschillen geen breukvlak vormen. Ze ver-
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wijzen naar de verwantschap tussen oude stammen waar 
de landsgrens niet telt. Die wordt pas bij ‘nieuwbouw’ 
zichtbaar waar staten met hun centraal gezag de golvende 
beweging zijn gaan doorkruisen met de rechte radialen van 
een nationale variant in taal en steen van wat niettemin een 
Europese stijl is gebleven. Deze eenheid in verscheiden-
heid, om het traditioneel te zeggen, is geen vast gegeven. 
Het is werk dat eens begon, gaandeweg tot iets herken-
baars leidde en werd bewaard, uit eerbied en genegenheid, 
omwille van de schoonheid en weemoedige gedachten, 
maar ook als kapitaal om steeds opnieuw in te zetten. Aan 
deze investeringszin lijkt vooralsnog geen einde te komen. 
De Europese eigenaardigheid, zoals het hier wordt genoemd, 
lijkt zodoende op een succesvolle mutatie die, ondanks 
perioden van bedreiging, dominant werd, hier en elders, 
en in steeds wisselende variaties zelfs wereldwijd de over-
hand lijkt te krijgen. Of niet?

1.2. Maar wat is deze Europese eigenaardigheid, of an-
ders gezegd, de eigenaardige dynamiek van de Europese 
samenleving, met haar vele nationale variaties? De ele-
menten zijn bekend. In traditionele visies wordt een beeld 
geconstrueerd waarin de klassieke oudheid van de Grieken 
en Romeinen zich tegen het einde van de middeleeuwen 
verenigt met het christendom en een vruchtbare bodem 
biedt voor humanisme, democratie en kapitalisme of 
markteconomie. Zo’n voorstelling van zaken is niet bevre-
digend, vooral omdat het te veel over bibliotheken gaat of 
om geleerde gedachten, los van de mensen die ze in onder-
linge concurrentie en coöperatie bedachten en los ook van 
de maatschappelijke condities die deze denkbeelden mo-
gelijk maakten. Dat kan anders, zoals mag blijken uit wat 
hier wordt geboden: de wording van deze eigenaardigheid 
en haar succes, althans tot zo’n honderd jaar geleden. Het 
breukvlak vormen de beide wereldoorlogen waarin met 
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het succes ook het geloof in de eigen Europese superioriteit 
verdween. En toch, na het echec kreeg de eigenaardigheid 
nieuwe kansen en overleefde, hier en vooral overzee.

2. Politieke fragmentatie

2.1. De Europese eigenaardigheid en de dominantie die 
zij voortbracht, begon zich tegen het einde van de mid-
deleeuwen af te tekenen, werd in de 18de eeuw manifest 
en bereikte in de 19de eeuw het hoogtepunt, waarna in de 
20ste eeuw de voormalige kolonie, de vs, met min of meer 
dezelfde formule de dominantie overnam. Dit overwicht 
was militair-politiek en economisch. Europese legers en 
Europese ondernemingen bleken – doorgaans in nationaal 
verband verenigd – sterker dan hun concurrenten die 
vroeg of laat geen andere uitweg restte dan zich te onder-
werpen en het ‘goede voorbeeld’ te volgen. Wat was de 
aard van deze kracht en van waar kwam ze? In dit verband 
wordt Europa dikwijls met China vergeleken, en dat kan 
inderdaad helpen om de gedachten te bepalen. China is de 
oudste staat op aarde en zijn ontstaan en verdere ontwik-
keling kan met behulp van de theorie van het concurrentie-
monopoliemechanisme, worden begrepen en verklaard. 
Vruchtbare grond en strategische posities vormden ook 
hier de inzet van een gewelddadige strijd tussen meerdere 
concurrenten die – als was het een toernooi – voor kortere 
of langere tijd een overwinnaar genereerde. Hij bezat het 
onmetelijke rijk als een persoonlijk eigendom en beschikte 
middels een uitgebreide bureaucratie over het monopolie 
van de geweldsmiddelen en belastingen, totdat naar bin-
nen en naar buiten toe zijn greep verzwakte en een andere 
dynastie de macht greep. Het rijk zelf bleef in grote lijnen 
wat het was: groot, centraal georganiseerd met een be-
velseconomie die het land pacificeerde, doorgaans weinig 
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ruimte liet voor particulier initiatief en de rijkdom, die het 
niettemin voortbracht, middels belastingheffing in het be-
stuurlijke centrum concentreerde. Dat maakte China aan-
lokkelijk voor de Europeanen die het land tegen het einde 
van de middeleeuwen bezochten. Het bood naast vele 
begeerlijkheden, als zijde, porselein en deegwaren, ook 
nuttige producten, zoals het kompas, het buskruit en de 
gedrukte letter die in Europa meer dan in China voor mi-
litaire en economische doeleinden zouden worden ingezet. 
De les die de bezoekers konden trekken was dus duidelijk. 
Wie verder wil, moet een grote, sterke staat creëren die de 
bedrijvigheid beschermt tegen gewelddadige interventie 
en het aldus geproduceerde surplus aan zich trekt. Toch 
ging het in Europa anders.

2.2. Ten tijde van de desintegratie van het West-Romeinse 
Rijk en de daarmee verbonden stammenmigratie van wat 
de grote volksverhuizingen is genoemd, was van een Eu-
ropese samenleving geen sprake. Het Romeinse netwerk 
van weidse interdependenties was uiteengevallen in kleine 
verbanden die voor de overleving aangewezen waren op 
zichzelf. Alleen de restanten van de christelijke organi-
satie, de kloosters, bewaarden iets van wat een voorbije 
beschaving leek te worden. Maar dan zetten nieuwe be-
wegingen van maatschappelijke integratie in, waardoor de 
verspreide menselijke nederzettingen weer meer te maken 
kregen met elkaar en – mede doordat de bevolking weer 
ging groeien – de onderlinge concurrentiedruk steeg. 
Daarmee begint een staatsvormingsproces binnen Europa 
dat hier, anders dan in China, niet tot een groot rijk leidde, 
maar in politieke fragmentatie zou blijven steken. Niette-
min waren er bewegingen in deze richting. Het Frankische 
Rijk van Karel de Grote was de eerste poging, die strandde 
toen het land na de dood van zijn zoon met het Verdelings-
verdrag van Verdun in 842 uiteenviel. Een tweede poging 
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was die van Karel v, die als Duitse keizer over West- en 
Zuid-Europa regeerde met uitzondering van een deel van 
wat thans Frankrijk is. Maar na zijn dood verbrokkelde 
ook dit Europese rijk in wording. Toen was de beurt aan 
Frankrijk, waar Napoleon bereikte wat de vorsten van het 
huis van Capet hadden geambieerd. Hij controleerde het 
Europese continent, met uitzondering van Engeland in het 
Westen en Rusland in het Oosten. Maar ook dit succes was 
geen lang leven beschoren. Nog tijdens zijn leven stortte 
het Franse imperium ineen. Hetzelfde geldt ten slotte voor 
de meest recente onderneming om Europa politiek te uni-
ficeren die in de 20ste eeuw door Hitlers Duitsland werd 
opgezet. Ook hier ging het mis, en deze herhaling is geen 
toeval. Het is al gezegd: het schiereiland Europa wordt, 
anders dan het Chinese territoir, verdeeld door grote berg-
massieven, waardoor bepaalde delen betrekkelijk gemak-
kelijk zijn bijeen te brengen en te houden. Maar over de 
bergen heen en op de vlakte van Noord- en Oost-Europa is 
dat betrekkelijk moeilijk, zodat de gewelddadige concur-
rentiestrijd steeds opnieuw in de richting van een politiek 
verenigd Europa voerde, zonder dat die eenheid voor lan-
gere tijd werd bereikt.

2.3. Zo heeft de geografische gesteldheid de politieke frag-
mentatie bepaald die hier als een onderdeel van de Eu-
ropese afwijking is beschreven. Deze fragmentatie is een 
dramatisch feit. Het verwijst naar de lange reeks van steeds 
opnieuw oplaaiende gevechten, op steeds grotere schaal, 
met steeds meer slachtoffers en andere ellende, zodat het 
eens zo dominante Europa aan zijn eigen verdeeldheid be-
zweek. De afwezigheid van een Europese eenheid betekent 
niet dat ook op kleinere schaal de staatsvorming steeds 
weer stagneerde. Waar de geografische gesteldheid de 
beste kansen bood, ontstonden in de loop van de middel-
eeuwen en later grotere statelijke verbanden. In het Wes-
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ten vormden zich Portugal, Spanje, Engeland en Frankrijk, 
terwijl in het Oosten het Russische Rijk ontstond dat even-
eens een lange continuïteit zou bereiken, maar waarvan 
het statelijke territoir bij gebrek aan natuurlijke grenzen 
sterk in omvang wisselde. Dat geldt ook voor Denemarken 
dat eveneens een lange staat van dienst heeft, maar – al is 
dat lang geleden – veel van zijn grondgebied verloor, net 
als Zweden waarvan Noorwegen zich afsplitste. Aparte 
vermelding verdienen Zwitserland en Nederland die beide 
eveneens tot de oude stabiele staten moeten worden gere-
kend, maar die niet volgens de regel van het monopolie-
mechanisme – gewelddadige verovering – zijn ontstaan. 
Hier geldt de uitzondering, waarbij autonome eenheden 
zich onder dreiging van buitenaf aaneen sloten tot een fe-
deratieve staat, die in Zwitserland nog steeds bestaat, maar 
in Nederland – als gevolg van de Franse bezetting rondom 
1800 – in centralistische richting werd gewijzigd. Beide 
landen zijn klein en waren, dankzij hier de bergen en daar 
het moerassige deltaland, moeilijk te veroveren en gemak-
kelijk te verdedigen. Dat zijn gunstige condities voor een 
federale staatsvorm, waartoe ook elders vaak een poging is 
gedaan. Maar tevergeefs, doordat de federatie uiteenviel 
als het externe gevaar was geweken of alsnog een van de 
betrokken partijen de andere ging overheersen. Tegenover 
dit betrekkelijke succes van stabiele staten staat de proble-
matische geschiedenis van Polen, en andere Midden-Euro-
pese staten, maar vooral van Duitsland dat een statelijke 
continuïteit mist. Ook daar spelen natuurlijke grenzen 
een belangrijke rol, omdat ze ontbraken, althans naar het 
Oosten toe. Het geografische argument verheldert ook de 
staatsvorming van het verwante Oostenrijk dat eveneens 
een groot Europees rijk uiteen zag vallen. De opgave was 
simpelweg te groot, niet door een gebrek maar door een 
teveel aan natuurlijke grenzen. Dat geldt in het bijzonder 
voor de Balkan waar ook het Turkse Rijk verdween en 
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de bevolking tot op de dag van vandaag met de politieke 
nadelen van de geografische gesteldheid worstelt. Proble-
matisch is ook het Italiaanse staatsvormingsproces waar de 
eenheid betrekkelijk laat werd bereikt. Dat mag verbazen. 
Italië ligt op een schiereiland, omringd door zee en hoge 
bergen, en dat zijn gunstige condities voor een betrek-
kelijk vroege stabilisering van een statelijk gezag. Maar 
zo ging het niet. De geschiedenis van Italië is die van de 
stadstaten in het Noorden en de feodale verhoudingen in 
het Zuiden met in het midden de stad van de paus: Rome. 
Wellicht dat aan de ene kant het land en de tegenstellingen 
te groot waren om een federatie voort te brengen tegen 
de externe dreiging van Franse, Duitse of Spaanse kant, 
terwijl aan de andere kant geen van de betrokken partijen 
sterk genoeg was om de overhand te krijgen. Hoe dit ook 
zij, uiteindelijk werd in de 19de eeuw een statelijke eenheid 
bereikt waarvan het gezag nog steeds betrekkelijk labiel 
is. Voor de Europese samenleving in haar geheel liggen de 
zaken anders. Op dit niveau ontbreekt een statelijk gezag. 
Hier heerst politieke fragmentatie en partiële unificatie. In 
hoeverre het recente proces van Europese integratie dit 
deel van de Europese eigenaardigheid doet voortbestaan 
dan wel verdwijnen, is een vraag die tegen het eind aan de 
orde komt.

3. Markteconomie: twee fasen

3.1. Een tweede onderscheidend kenmerk van de Europese 
samenleving is de markteconomie die zich in de loop van 
de middeleeuwen vormde. Ze maakte zich los van de meer 
kleinschalige bevelseconomie, waarin de feodale heer het 
land met zijn levende have bezat, en dat alles beschermde 
en bewaakte. Zo’n eenheid was in hoge mate zelfvoorzie-
nend, zodat onderlinge ruil ontbrak of zich tot het meest 
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noodzakelijke beperkte. Maar dat veranderde. In de loop 
van de eeuwen ontvouwde zich een handelsnetwerk dat 
steeds meer lokale, regionale en nationale ruileenheden 
met elkaar verbond en van elkaar afhankelijk maakte. Dat 
werd de markteconomie waar het een ieder in principe vrij 
staat om te ruilen wat hij heeft voortgebracht of anderszins 
rechtelijk als zijn eigendom mag beschouwen. Dit bezit en 
de handel zelf worden door het centrale gezag belast, maar 
doorgaans met mate en zonder schending van het eigen-
domsrecht zelf. Daarnaast biedt dit gezag een materiële, 
justitiële en financiële infrastructuur, zodat ruilen over gro-
tere afstanden mogelijk is en min of meer wordt beschermd 
tegen oneigenlijke methoden zoals geweld, diefstal, kartels 
en monopolies, ondeugdelijke producten en andere vormen 
van oneerlijke concurrentie. Dat heet samen de marktorde-
ning, terwijl daarnaast ook de zogenoemde externe effecten 
van de markt op wie of wat niet tegen de concurrentie is 
opgewassen – zoals het milieu of de sociaal zwakkeren – tot 
op zekere hoogte worden bestreden. Dit alles is doorgaans 
de taak van een staat, zodat de markt slechts vrij is in voor-
waardelijke zin en lijkt op een voetbalwedstrijd met spel-
regels en een scheidsrechter die een min of meer ‘eerlijke’ 
rivaliteit mogelijk maken. Zodoende is die markt bovendien 
territoriaal afgebakend door de grenzen van de desbetref-
fende staat en is de internationale markt niet of minder col-
lectief bewaakt en vaak een kwestie van economische en 
soms ook militaire piraterij. Het beeld van de vrije markt 
dat hier is geschetst, is – het zij voor alle duidelijkheid 
gezegd – een principe of een theoretisch ideaal dat in aller-
lei varianten meer of minder is benaderd. Het gaat derhalve 
om een proces van marktvorming dat nooit ‘af’ is en geen 
einddoel kent dat eens zal worden bereikt.
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3.2. Eerste fase, ca. 1000-1650 
Dit proces begon, zoals gezegd, in de loop van de mid-
deleeuwen en stond in direct verband met de staatsvor-
mingsprocessen die zo-even zijn besproken. De samen-
hang is niet eenvoudig en wordt hier uiteengezet door 
eerst twee uitersten te schetsen die beide geen doorlopend 
proces van marktvorming hebben voortgebracht. Het ene 
uiterste betreft een verregaande mate van desintegratie 
ofwel van anarchie, die zich bijvoorbeeld na de val van 
het Romeinse Rijk heeft voorgedaan, waarin de schaal van 
de maatschappelijke ordening verkleint, het pacificatieni-
veau daalt en het leven ‘kort en bruut’ is. In zo’n samen-
leving is van markteconomie niet of nauwelijks sprake. 
Het andere uiterste vormt het politieke tegendeel, een 
verregaande mate van integratie. Een voorbeeld is China, 
om opnieuw naar dit land te verwijzen, waar zich over 
een groot territoir met min of meer natuurlijke grenzen 
een stabiel staatsgezag heeft gevestigd en de interne ver-
houdingen zijn gepacificeerd. Zodoende stijgen handel en 
productie wat vervolgens de belastingopbrengst dient en 
het centrale gezag grote rijkdom verschaft. De gedachte 
is wellicht dat dit gezag zijn belang beseft en de verdere 
groei van deze markt in wording stimuleert door bestaan-
de handelsbeperkingen op te heffen, de belastingdruk zo 
te matigen dat de handel loont en het vliegwiel van winst 
en investering tempo krijgt en behoudt. Maar zo ging het 
niet. Ook al floreerde in China en in andere delen van de 
wereld een markteconomie, ze werd vroeg of laat gefrus-
treerd door een hoge belastingdruk en een veelheid van 
andere handelsbeperkingen. De vraag naar het waarom 
van deze economische stagnatie voert naar de machts- en 
afhankelijkheidsbalans tussen ‘staat en markt’ of tussen 
vorst en burgerij, waarbij de eerste, dankzij de grootte 
van het Chinese Rijk, militair en bestuurlijk zo sterk domi-
neerde dat het zijn belang bij de markt kon negeren en de 

Binnenwerk 01 NL 02-01-2014, 11:5313



14

groei van de economie en van de invloed van burgerlijke 
groeperingen kon frustreren.

Zo ging het in Europa niet, waar zich een machtsevenwicht 
tussen staat en markt ontwikkelde en het proces van markt-
vorming zich continueerde. De verklaring van dit deel van 
de Europese eigenaardigheid voert naar wat eerder de poli-
tieke fragmentatie is genoemd waar het staatsgezag in meer-
voud de verhoudingen tot op zekere hoogte pacificeerde en 
anarchie voorkwam, maar niet bij machte was de opbloei-
ende markt middels hoge belastingen en handelsrestricties 
te frustreren. Deze betrekkelijke zwakte van het statelijke 
gezag werd direct bepaald door hun onderlinge concurren-
tie om grond en om het geld waarmee zij hun legers konden 
betalen. Die financiële behoefte maakte het afhankelijk van 
de burgerij en van dier reden van bestaan, de markt, zodat 
zij beide met mate moesten belasten op straffe van de eigen 
ondergang. Deze machts- en afhankelijkheidsbalans tus-
sen vorst en burgerij ging met grote spanningen gepaard 
die tot revoltes leidden waaruit de burgerij, hier eerder en 
daar later, als winnaar te voorschijn kwam. De gevolgen 
waren dan tweeërlei: of de burgerij begon voor zichzelf en 
verklaarde eigen stad of land politiek onafhankelijk, of ze 
‘neutraliseerde’ de vorst, maar accepteerde het staatsgezag 
als zodanig waarvan ze de controle overnam. Zo ontstond 
een compromis tussen statelijke en economische functies. 
De verliezer was een derde partij, de regionale feodale aris-
tocratie die meer of minder buiten deze economisering en 
monetarisering stond, terwijl de bestuurlijke en economi-
sche elites hun posities versterkten. Ze streden over de mate 
van handelsvrijheid, over de hoogte van de belastingdruk 
en over de precieze besteding van de gelden, maar niet over 
de belasting en het ondernemerschap als zodanig. Aldus 
deden ze de welvaart stijgen. Hiermee is niet gezegd dat 
dit onbedoelde politieke optimum de enige conditie van 
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de economische versnelling vormde. Zo viel zij samen met 
politieke verschuivingen buiten of aan de grenzen van Eu-
ropa, waar het Byzantijnse Rijk desintegreerde, wat nieuwe 
kansen bood aan andere regio’s die zowel militair als eco-
nomisch gunstig waren gelegen. Zo’n gebied was Italië of, 
meer precies, de steden gelegen in het noordelijke deel van 
dit schiereiland, dat een markt voorbracht die zich vanaf 
de 14de en 15de eeuw over Europa en de rest van de wereld 
zou uitbreiden. Die economische beweging werd later het 
kapitalisme genoemd met zijn voortdurende overlevings-
strijd tussen concurrerende bedrijven die de cyclus van 
winsten en investeringen in beweging houdt, de techniek 
voortstuwt, de schaal van ondernemen in grillige golfbe-
wegingen doet groeien, en die doet rekenen in geld dat 
andere waarden bedreigt. Deze markteconomie heeft op 
de lange duur een ongekende welvaart voortgebracht voor 
ongekend veel mensen. Maar tegelijk buit dit economische 
regime ook uit en bedreigt het economische profijt het 
voortbestaan van mensen, dieren en de rest van de natuur. 
Deze zwarte kant klinkt door in het begrip kapitalisme 
dat diskwalificerende functies heeft gekregen en een type 
samenleving suggereert waarin de economische concurren-
tiestrijd alle andere belangen zou domineren. Dit oordeel is 
in algemene zin niet juist en onderschat het controlerende 
vermogen van nationale maar ook internationale statelijke 
organisaties. Toch kan het zeer ter zake zijn, zoals voor de 
periode die hier aan de orde is toen deze ordende functies 
nog zwak waren ontwikkeld, en de handel nog weinig 
‘vreedzaam’ was, maar sterk met militair geweld was ver-
weven. Dat is wat hier de eerste fase van het kapitalisme 
wordt genoemd die, zoals gezegd, in Italië begon dat zijn 
groeiende rijkdom niet aan een grote overkoepelende staat 
dankte, maar juist aan de afwezigheid daarvan, zodat de 
steden zichzelf konden gaan regeren. Deze combinatie van 
politieke fragmentatie en economische groei speelde ook in 
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Noordwest-Europa, waar min of meer terzelfder tijd het 
Hanzeverbond werd gesloten tussen een reeks van steden, 
dat de onderlinge handel bevorderde en een zekere mate 
van stedelijke autonomie garandeerde. Daarnaast concen-
treerde de economische groei zich in de Lage Landen aan de 
Noordzee, en later in de 17de eeuw, vooral in het noordelijke 
deel daarvan: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den. Dit statelijke verband had zich in de tweede helft van 
de 16de gevormd als een losse federatie van in feite stedelijke 
centra in een gemeenschappelijk verzet tegen het politieke 
eenheidsstreven van het Habsburgse vorstenhuis dat over 
zeer uiteen liggende gebieden regeerde. Ook hier was de 
geografische ligging van groot gewicht. Waar een bergmas-
sief de Italiaanse stadstaten behoedde voor overheersing 
van buitenaf, bood hier het drassige land bescherming, 
terwijl in beide gevallen de zee een inval moeilijk maakte 
en economische kansen bood. Een belangrijk verschil was 
het pacificatieniveau dat in de Nederlanden betrekkelijk 
hoog was dankzij de gemeenschappelijke strijd, terwijl 
de Italiaanse steden geregeld met elkaar vochten. Toch 
was de bestuurlijke eenheid van de federatie zwak, zoals 
blijkt uit het profijtelijk handelen met ‘de vijand’. Maar 
ook hier deerde deze politieke verdeeldheid noch de poli-
tieke, noch de economische kracht. De Noord-Nederlandse 
kooplui werden de vrachtvaders van Europa en handelden 
wereldwijd, met Amsterdam als het Venetië van het Noor-
den. Ook hier blijkt dat de eerste fase van kapitalisme werd 
getypeerd door een politieke fragmentatie, waardoor de 
overigens gunstige condities voor de groei van de handel 
en de wijdere economie konden worden benut. De terug-
gang van de Nederlandse economie laat echter zien dat aan 
deze fase tegen het einde van de 17de eeuw een einde kwam. 
De economische groei verplaatste zich van steden naar sta-
ten waar het gezag zich inmiddels had gestabiliseerd en een 
nationaal bewaakte en een beschermde markt zou organi-
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seren. Daartegen konden de stedelijke centra niet het juiste 
weerwoord vinden, omdat de internationale markt waarop 
zij opereerden, fragmenteerde in nationale markten die met 
sterker wordend nationaal geweld voor buitenlanders wer-
den afgegrendeld.

3.3. Tweede fase, ca. 1650-1945
Terwijl in de eerste fase de politieke fragmentatie de han-
del stimuleerde, deed de partiële unificatie hetzelfde in 
de fase die in de tweede helft van de 17de eeuw begon en 
tot in de 20ste eeuw door zou lopen. Het gaat hier eerst en 
bij wijze van voorspel om Portugal en Spanje die reeds in 
de 15de eeuw hun territorium afbakenden en hun gebied 
vervolgens uitbreidden met nederzettingen overzee. Dat 
stimuleerde de economische ontwikkeling die echter zou 
stagneren door de concurrentiestrijd, eerst met de steden 
in het Noorden en later met Engeland en Frankrijk, waar-
mee de tweede fase van het kapitalisme begint. In deze lan-
den was inmiddels een lange strijd beslecht waarmee het 
vorstelijke gezag zich stabiliseerde en de grenzen min of 
meer werden vastgelegd. Vervolgens laadde de spanning 
tussen vorst en burgerij zich op, maar zonder in politieke 
desintegratie te resulteren. De staat zelf bleef intact, alleen 
de wijze van regering veranderde. Dit leidde allereerst in 
Engeland tot de vorming van een vrije nationale markt met 
in principe voor alle burgers dezelfde rechten en plichten 
die werd beschermd tegen concurrentie middels invoer-
rechten en een militaire vloot. Dat was de Royal Navy die 
uitgroeide tot de sterkste in zijn soort en die niet alleen de 
verdediging, maar ook de aanval diende. Hij legde grote 
delen van de wereld open voor de thuismarkt die tot een 
wereldmarkt uitgroeide. Zo vormde zich het Engelse impe-
rium dat met als basis de nationale markt en het nationale 
leger de handelsliberalisering predikte toen het in de 19de 
eeuw zo sterk was dat het de concurrentie met anderen 
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niet meer hoefde te vrezen. Tegen deze overmacht waren 
China, en andere statelijke verbanden, niet bestand. Zij 
isoleerden zich, maar werden vroeg of laat tot ‘zaken doen’ 
gedwongen.

Hetzelfde proces speelde in Frankrijk. Ook hier volgde na 
de vestiging van een centraal gezag en de nodige spannin-
gen tussen vorst en onderdanen een vrije binnenmarkt die 
naar buiten toe economisch en militair werd verdedigd en 
werd uitgebreid. Dat leidde tot een Frans imperium dat in 
concurrentie en coöperatie met de Engelse de wereldorde 
bepaalde, totdat die in de 20ste eeuw na wo ii verdween. 
Dit Europese regime vertoonde overeenkomsten met dat 
van eerdere rijken waarin de maatschappelijke elite zijn 
machtssurplus inzette om ten koste van de rest zijn eigen 
positie te behouden en de overwonnene niets anders rest 
dan apathie, taai verzet of een buigend volgen. Toch zijn 
er grote verschillen. Allereerst was het Europese regime 
meervoudig van aard. Het bestond uit meerdere Europese 
partijen. Bovendien, en dat sluit daar op aan, droeg de Eu-
ropese dominantie een burgerlijke snit die eerdere imperia 
niet kenden en de uitbuiting in ieder geval moreel verwer-
pelijk maakte. Dat voert naar een derde kenmerk van de 
Europese afwijking: de politieke democratie die politieke, 
economisch en culturele elementen met elkaar verbindt.

4. Politieke democratie

4.1. Deel van de machtsbalans tussen vorst en de burge-
rij was het belastinggeld dat de laatste betaalde in ruil 
voor stedelijke privileges die de eerste verleende. Deze 
rechten – die de handel betroffen maar ook de rechtspraak 
en de belastingen zelf – breidden zich geleidelijk uit over 
steeds meer bevolkingsgroepen, totdat met meer of min-
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der geweld, het statelijke gezag als principe bij ‘het volk’ 
kwam te liggen. Dat werd de politieke democratie die de 
markteconomie beschermt, bewaakt en corrigeert, tot op 
zekere hoogte. Van deze democratisering wordt hier een 
centraal kenmerk belicht. In een democratie is niemand 
echt de baas. Dat blijkt uit het simpele feit dat het staatsbe-
stuur om de zoveel jaar opnieuw wordt gekozen. Niemand 
is dus zeker van zijn zaak, behalve dat hij vroeg of laat zal 
moeten vertrekken en zijn invloed kwijt raakt. Deze we-
tenschap is voor velen een opluchting wellicht, maar niet 
voor alle gezagsdragers. Wie in het centrum van de macht 
zit, wil daar vaak blijven, voor de goede zaak misschien, 
maar ook omdat het verblijf aldaar met allerlei voorrechten 
is omringd waarvan het moeilijk afscheid nemen is. Dat is 
vanzelfsprekend in een dictatuur waar de machthebbers 
pas dan verdwijnen als de eigen sterfelijkheid of het ge-
weld van anderen daartoe dwingt. Toch blijkt ook binnen 
democratische verhoudingen steeds weer dat politici het 
regeren moeilijk kunnen laten en op een of andere manier 
een soort van dynastie vormen waarbinnen de bestuurlijke 
macht wordt overgedragen en bewaard.

4.2. Er is nog een andere reden waarom een democratie 
geen winnaar kent die ‘alles neemt’. Dat zijn de zogehe-
ten burgerrechten of rechten van de mens die, al of niet 
geboekstaafd en formeel erkend, democratische stelsels 
typeren. Het gaat hier om de vrijheid van meningsuiting 
of van godsdienst en levensovertuiging. Die vrijheid is op 
de keper beschouwd negatief en wederkerig. Een ieder 
mag zijn gang gaan zolang hij een ander niet lastig valt 
en diens recht niet schendt. Ook als het gaat om zaken 
die voor de een de hoogste waarden raken, dan nog gaat 
daar een waarde bovenuit: mensen moeten elkaar met rust 
laten. Dit principe der nalatigheid of tolerantie – om het 
gangbare begrip te gebruiken – is onbekend aan mensen 
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die geen democratische ervaring hebben, maar die gewend 
zijn aan de regel dat wie de baas is, ook gelijk heeft en dat 
gelijk rondbazuint en iedereen oplegt. Zo niet hier, waar 
de paradox regeert van het culturele relativisme dat tege-
lijkertijd absoluut is en uiteindelijk met statelijk geweld 
wordt gehandhaafd. Dit leerstuk roept geen felle emoties 
op. Het roept niet op tot strijd en overgave. Het is in feite 
een verstandig, praktisch compromis dat uitgevonden is 
om verschillende bevolkingsgroepen in statelijk verband 
vreedzaam te doen samenleven. Dit compromis is direct 
met de politieke democratie verbonden waar het centrum 
van de macht als een zwart gat is en de conflicterende 
ambities worden geneutraliseerd, zodat zij binnen dit ver-
band vreedzaam kunnen coöpereren en concurreren.

4.3. Deze negatieve wederkerigheid geldt behalve voor de 
levensovertuiging, ook voor een ander goed dat heilig is, 
de vrijheid van bezit, die eveneens een centraal kenmerk 
vormt van de politieke democratie en uit de aard der zaak 
een noodzakelijke voorwaarde is van de markteconomie. 
Ook dit recht bepaalt in feite dat een mens vrij is – vrij in 
het genot van zijn bezit – zolang hij hetzelfde recht van 
een ander niet schendt. En net als bij de vrijheid van me-
ningsuiting doet dit recht geen uitspraak over ‘het goed 
en kwaad’ van wie wat bezit. Het moraliseert slechts in 
zoverre dat mensen elkaar ook in dit opzicht met rust heb-
ben te laten. Maar daar bleef het niet bij. Op het fundament 
van negatieve coöperatie van nalatigheid en tolerantie werd 
een ander stelsel opgetrokken van positieve coöperatie, 
waarbij de staat het bezit en andere lusten en lasten meer 
gelijkelijk ging verdelen en de externe effecten van de 
markt meer of minder werden gecorrigeerd. Deze positieve 
coöperatie leidde tot de typisch Europese welvaartsstaat 
die de liberale staat der negatieve coöperatie niet verving, 
maar veronderstelde, en die in de tweede helft van de 20ste 
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eeuw zijn hoogtepunt bereikte. Die verzorgingsstaat kan 
als de belichaming worden beschouwd van het burger-
lijke ideaal van’vrijheid, gelijkheid en broederschap’, dat 
door zijn drievoudigheid de afzonderlijke elementen op 
elkaar betrekt en daarmee de spanning tussen positieve 
en negatieve coöperatie treffend aangeeft. Dit ideaal werd 
tijdens de Franse Revolutie geformuleerd en is inmiddels 
niet bereikt, maar wel enigermate benaderd, zij het vooral 
op nationale schaal. Die beperking is van groot gewicht, 
omdat het ideaal van meet af aan wijder werd getrokken, 
maar internationaal en zeker op wereldniveau veel meer 
een vrome wens is gebleven. Hier ontbreekt het controle-
rende vermogen van een staat die in principe het nakomen 
van onderlinge afspraken kan afdwingen en zodoende het 
onderlinge wantrouwen doet overwinnen dat internatio-
naal de samenwerking – ook waar die wordt gewild – zo 
vaak blokkeert.

4.4. Toch is ook hier het een en ander gebeurd. Dat voert 
terug naar de periode van het Europese imperialisme dat 
andere delen van de wereld onderwierp aan zijn belan-
gen. Maar er gebeurde meer. Juist door de groei van de 
markteconomie en, anders gezegd, van de wereldwijde 
interdependenties, in goederen, geld, kennis en transport, 
verschoof geleidelijk de machts- en afhankelijkheidsba-
lans tussen de ‘imperialisten’ en hun overzeese ‘onderda-
nen’ – gelijk eerder die tussen vorst en burgerij – waarmee 
aan de ene kant de kansen op verzet tegen het heersende 
gezag toenamen en metterdaad werden gegrepen en aan de 
andere kant iets van een ordening ontstond over grenzen 
heen die net als op nationaal niveau, maar dan veel zwak-
ker, de markt controleerde en corrigeerde en iets van poli-
tieke rechten formuleerde. De leiding daarbij lag in de 19de 
eeuw in Europese handen en vooral in die van Engeland, 
dat middels zijn militaire en financiële kracht zijn imperium 
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min of meer als zijn eigen staat ging regeren waardoor de 
positie van de niet-Engelse ingezetenen enigermate werd 
versterkt. Die verschuiving was niet alleen politiek en eco-
nomisch. Ze had een culturele of morele component die het 
publieke debat en de politieke strijd de bijzondere dimen-
sie gaf van het slechte burgerlijke geweten dat door het 
ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap werd ge-
wekt, en de verschuiving in de machtsbalans legitimeerde 
en sterker maakte. In de loop van de 20ste eeuw verschoof 
de machtsbalans verder en na wo ii werd het Europese 
bestuur – wederom net als de vorsten eerder – afgezet en 
begon de ‘uitheemsche’ burgerij voor zichzelf in een nieuw 
nationaal verband. De voormalige koloniën werden onaf-
hankelijk, niet alleen op eigen kracht, maar met behulp 
van de vs die de internationale ordening overnam en ver-
sterkte. Het overwicht van de vs, samen met Europa ver-
enigd als het Westen, was zeer groot en lijkt soms onaan-
tastbaar, zeker op militair terrein. Economisch daarentegen 
worden de verschillen snel kleiner. Op de lange termijn zal 
de machtsbalans verder verschuiven, als tenminste de Eu-
ropese eigenaardigheid zich mondiaal handhaaft.

5. Culturele ambivalentie

5.1. Na politieke fragmentatie, markteconomie en politieke 
democratie volgt nu een laatste kenmerk dat de Europese 
eigenaardigheid typeert. Dat is de individuele habitus of 
mentaliteit. Het trefwoord is ‘culturele ambivalentie’ dat 
een zeer algemeen begrip is, maar toch veelzeggend ge-
noeg om als algemene noemer te gebruiken. Waar gaat 
het om? Ambivalentie in gevoelens en gedachten is met 
het menselijke bestaan gegeven. Maar hier gaat het om 
iets meer of om iets anders, dat de verwijzing naar nog 
een andere evidentie noodzakelijk maakt. Mensen zijn 
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dieren, maar ze onderscheiden zich van andere soorten 
doordat hun gedrag veel minder biologisch is gecodeerd 
en zij veel meer moeten en kunnen leren. Mensen leren 
dus van en aan elkaar en dat hebben ze altijd gedaan. Maar 
wat ze leren en hoeveel ze leren verschilt, en hier blijkt 
Europa een eigen variant voortgebracht te hebben die di-
rect samenhangt met de typische processen van markt en 
staat. Het verband ligt voor de hand. Opereren op de markt 
vereist een heldere calculatie van kansen en van risico’s 
die met de groei van die markt steeds verder moet reiken, 
steeds meer kennis en steeds meer afwegingen vereist. Dat 
is de economische rationaliteit of rationalisering, als een niet 
uitsluitend, maar wel typisch Europees product. Daarnaast 
stelt ook het leven in een burgerlijke staat z’n eisen, zowel 
aan wie regeert als aan wie geregeerd worden – en dat zijn 
in principe dezelfde mensen. Die eisen brengen de bestuur-
lijke rationaliteit voort die is gericht op het overleven van 
de eigen staat in rivaliteit met andere, het handhaven van 
de orde en een democratische afweging van uiteenlopende 
belangen. Als derde is er de technisch-wetenschappelijke ra-
tionaliteit die is vereist om in het belang van de staat of een 
bedrijf instrumenten te ontwerpen teneinde ‘de natuur’ en 
de mensensamenleving enigszins te kunnen controleren.

5.2. Naast deze rationalisering in drievoud is er nog een 
andersoortig cultureel proces dat steeds meer leren veron-
derstelt. Dat is de moraliteit van de burgerlijke samenle-
ving waar in principe ieder mens als individu het ideaal 
van vrijheid en gelijkheid moet respecteren en moet leren 
zich met zijn medemens als zodanig – afgezien van rang en 
stand – te identificeren. Ook deze moralisering of gewe-
tensvorming begint en herhaalt zich, net als de rationalise-
ring, na de geboorte van ieder mens, terwijl het tegelijker-
tijd doorgaat. Een andere overeenkomst tussen beide is dat 
ze het leven meer gemakkelijk, meer comfortabel en meer 

Binnenwerk 01 NL 02-01-2014, 11:5323



24

humaan maken, maar tegelijk als tegenprestatie eisen dat 
irrationale en immorele impulsen worden omgevormd of 
tegengehouden, en dat in toenemende mate. Die spanning 
tussen beheersing en spontaniteit staat hier centraal. Ze 
genereert de culturele ambivalentie.

5.3. Die ambivalentie kwam in de 18de eeuw aan het licht 
in de mimetische wereld als onderwerp en bron van inspi-
ratie. Die wereld van de spiegelende verbeelding heeft 
zich vanaf die tijd uitgebreid, in en buiten Europa, en 
heeft zich verspreid onder alle lagen van de bevolking. 
Het gaat om literatuur, muziek en beeldende kunsten, 
maar ook – en later – om sport, cabaret, natuurliefde, film, 
mode, en zelfs om de vakantie. Een eerste voorbeeld biedt 
de literatuur van de Franse Verlichting waarin welopge-
voede en onderlegde burgerzonen zich fel keerden tegen 
de rooms-katholieke kerk en de adellijke aristocratie als 
representanten van de donkere middeleeuwen. Zij streden 
voor verheldering van alles, maar vooral van de menselijke 
samenleving en voor haar humanisering als een langlopend 
proces dat zij onderzochten en propageerden. Zij waren, 
kortom, sociologen voordat het woord bestond, en zoals 
dat vaker gaat met goede sociologen, waren zij rationeel en 
tegelijk moraliserend waardoor zij botsten tegen de geves-
tigde orde en moraal.
Maar er zat ook een andere kant aan hun streven, en dat 
betreft hun gevoelsleven. Zij waren sentimenteel. Senti-
mentaliteit was in die tijd een nieuw begrip dat als ‘senti-
mentality’ in Engeland werd bedacht en verwijst naar de 
romanliteratuur die daar in deze periode ontluikte, eerst 
in briefvorm en later als een doorlopend verhaal. Het gaat 
hier niet alleen om wat er feitelijk gebeurt, maar ook om 
hoe de verschillende ‘karakters’ – en de lezers – voorspoed 
en tegenspoed beleven. Sentimentaliteit slaat op een be-
langrijk kenmerk daarvan. Het slaat in eerste aanleg op 
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sterk impulsieve gevoelens van lust en onlust – vreugde 
en vrees, haat en liefde, gestreelde eer en gekrenkte 
trots – die met de rationele en morele beheersing in die tijd 
meer worden teruggehouden en zich van daar aandienen 
in de individuele dagdroom en in de collectieve maar niet-
temin individueel ervaren verbeelding van een boek. Maar 
deze verbeelding is anders dan de impulsieve gevoelens 
zelf; dat zou de gevoeligheid kwetsen. Die verbeelding 
verzacht en rekt de meer driftmatige impulsen uit tot 
een stille stroming van gevoelens waarin bovendien elke 
vreugde lijkt geremd en wordt vermengd met verdriet, 
en vice versa. Dat is de sentimentaliteit die verwant is met 
wat nostalgie wordt genoemd en met romantiek, een begrip 
dat in zoverre verwarrend werkt dat het voor een bepaalde 
periode wordt gebruikt die zou zijn afgesloten. Maar zo 
is het niet. Romantiek is, evenmin als sentimentaliteit en 
nostalgie, een beweging die opkwam en na verloop van 
tijd verdween. Deze gevoeligheid vormt een integraal deel 
van de Europese eigenaardigheid dat de achterkant biedt 
van de voorkant van de rationalisering en moralisering. 
Samen vormen zij de culturele pendant van de politieke en 
economische processen waarmee zij vanuit Europa over de 
gehele bewoonde wereld zijn uitgezaaid.

5.4. Terug naar de Verlichting waar een van haar zonen, 
Denis Diderot, een boek schreef over de Edele Wilde dat 
een bekend voorbeeld biedt van wat zo juist is geschreven. 
Die Edele Wilde is gedestilleerd uit de vele reisverhalen 
uit die tijd en vormt een ideale projectie. Hij is ‘edel’, en 
dat wil zeggen dat hij spontaniteit aan beheersing paart 
zonder de spanning tussen beide te voelen. Hij mist de 
culturele ambivalentie. Hij is, anders gezegd, goed zonder 
de waakhond van de schaamte, zonder gewetensstrijd. Hij 
is kortom wat Diderot zelf – en wie niet – wilde zijn. Maar 
helaas, dit paradijs is voor hem gesloten. Hij balanceert 
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tussen cultuur en natuur. Hij wil beide meesters dienen, 
maar het evenwicht is moeilijk te vinden en te bewaren. 
Dan weer roept de een waar hij blijft, en als hij komt dan 
roept de ander. Hij wordt er moe van en vindt troost bij 
de Edele Wilde, een kind van zijn eigen strijd. Deze inter-
pretatie steunt op het freudiaanse model, waarin de blinde 
krachten van het animale id strijd voeren met het ego van 
het verstand en met het superego van het geweten. Er valt 
op dit model het een en ander aan te merken. Het reïficeert 
de verschijnselen die het beschrijft, terwijl het in feite om 
onderscheiden functies gaat binnen een emotiehuishou-
ding. Bovendien suggereert het model een strekking van 
alle tijden; overal en altijd zouden mensen deze strijd heb-
ben te strijden. Deze suggestie is misleidend. Biologisch 
zijn mensen nog steeds zichzelf, maar sociologisch en psy-
chologisch zijn ze veranderd. Dat betreft de rationalisering 
en moralisering die vanaf de 18de eeuw een psychische 
gesteldheid heeft voortgebracht dat het model van Freud 
een eeuw later reflecteert.

5.5. Behalve naar de literatuur kan ook naar de schilder-
kunst worden verwezen van die tijd met de huiselijke 
taferelen van schilders als Creuse die lijken op die van 
de 17de eeuwse Hollandse genre schilders – onder wie Jan 
Steen –, maar de sentimentaliteit extra hebben. Voor latere 
toeschouwers is deze kitteling van tranen al te nadruk-
kelijk, maar niet voor mensen uit die tijd. Zij genoten en 
vonden het ‘mooi, goed en echt’. Dat verschil in waarde-
ring lijkt de vroegere en latere generaties te scheiden. Maar 
de schijn bedriegt, omdat de schilderkunst die later wordt 
gewaardeerd, hetzelfde lot kan treffen om niet als kunst 
maar als kitsch te worden bijgezet. Dat is opnieuw een 
gangbaar geworden begrip dat de culturele ambivalentie 
probeert te vangen en op zijn beurt om een nadere uitleg 
vraagt. Het begrip kitsch is van latere en andere herkomst. 
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Het komt uit het Wenen aan het einde van de 19de eeuw en 
slaat op de ruime vermenigvuldiging van bepaalde pren-
ten waardoor de kracht van het moedervel geleidelijk ver-
dwijnt – een effect dat onlosmakelijk verbonden lijkt met 
posters of affiches of andere reproducties voor persoonlijk 
en commercieel gebruik. Het oorspronkelijke werk wordt 
er niet lelijk van, maar in veelvoud en in niet-passende mi-
lieus wordt het kitsch. Het begrip heeft inmiddels echter 
een wijdere strekking, en slaat meer in het algemeen op de 
smaakonzekerheid waarmee kunstenaars en publiek heb-
ben te kampen. Is dit te mooi, te gevoelig, te gemakkelijk, 
te plat, en worden goedkope sentimenten opgeroepen, of is 
het juist te cerebraal, te elitair, te koel, te afstandelijk? Wie 
zal het zeggen? Slechts de tijd lijkt een zekere keurmeester. 
Maar er is meer. Wie zich traint in het kijken, kan zijn oor-
deel versterken, overigens zonder van de twijfel te worden 
verlost. Niet alleen dreigen broodheren en andere krachten 
van buitenaf kunstenaar en kunstkenner te verleiden, ook 
van binnenuit dreigt het gevaar om toe te geven aan een 
gevoel dat na verloop van tijd te dik blijkt aangezet of uit 
angst daarvoor geen vorm vindt maar wordt onderdrukt. 
Hetzelfde geldt ten slotte voor muziek met haar tweespalt 
tussen klassiek of serieus en populair, en ook die is in Eu-
ropa ontstaan. Het verschil verwijst opnieuw naar kitsch. 
Niet dat het een kitsch is en het andere kunst. Zo eenvoudig 
liggen de zaken niet, maar wel dat popmuziek de sentimen-
ten gemakkelijker laat spreken dan de serieuze muziek. De 
verspreiding van de populaire en de klassieke muziek laat 
zien hoe sterk de culturele ambivalentie zich inmiddels 
heeft verbreid, Europees en wereldwijd onder honderden 
miljoenen mensen, in de literatuur, in de beeldende kunst, 
in de muziek, maar ook in de andere voorbeelden die wer-
den genoemd: sport, cabaret, mode, natuurliefde, film en 
vakantie met de tv als de grote vaporisator. Zij spreken 
hopelijk voor zichzelf.
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5.6. Tot slot een laatste waarneming die opnieuw naar de 
Edele Wilde verwijst. Het is opmerkelijk hoe in dit uitdij-
ende, mimetische rijk de centra van kunst en vermaak te 
leen gaan niet alleen bij het eigen verleden in de nostalgie 
van ‘de verloren tijd’, maar ook bij de periferie van hun 
beschaafde wereld. Ook daaraan worden elementen ont-
leend die tot sentimenten worden omgevormd als tegengif 
tegen de eigen rationaliteit en moraliteit. De Edele Wilde 
is daarvan een voorbeeld en primitieve kunst een ander. 
In de werkkamer van Freud stonden verschillende primi-
tieve beelden te midden van het pluche van een burgerlijk 
milieu. Een curieuze combinatie, maar bij nader inzien be-
grijpelijk. Primitieve kunst heeft, tenzij zelf het slachtoffer 
van vermenigvuldiging, een emotionele zeggingskracht 
die de rest van Freuds kamer – en die van anderen – miste. 
Dit gemis kleurt de samenleving als zodanig. Europa – sa-
men met andere delen van de wereld – is een grote kapita-
listische en democratische stad geworden die materieel en 
emotioneel schatplichtig is aan haar achterland dat ze in 
haar netwerk incorporeert, en tegelijk bewaart in reserva-
ten en musea.

6. Nieuwe kansen

6.1. Zo heeft de Europese eigenaardigheid zich gevormd 
en verspreid, ook na wo ii en onder Amerikaanse hoede. 
Dat geldt mondiaal en voor het Europese continent zelf, 
dat steeds meer een Europese samenleving is geworden. 
Centraal daarbij staat de politieke fragmentatie die met de 
andere kenmerken is verbonden, maar tevens het voort-
bestaan van die eigenaardigheid heeft bedreigd. Europa 
heeft zichzelf uitgemoord, zijn cultuurland verwoest en de 
markteconomie en politieke democratie om zeep geholpen. 
De eigenaardigheid leek op te houden te bestaan. Maar het 
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liep anders. De Europese mutatie, zoals het eerder werd ge-
noemd, bleef bestaan, en meer dan dat. De vs bewaarde het 
Europese erfgoed als zijn eigen kapitaal dat het wereldwijd 
investeerde. Daarmee lijkt de Europese mutatie dominant 
te worden – tenzij de politieke fragmentatie deze verwach-
ting opnieuw verstoord. Deze dreiging is reëel, al wordt de 
internationale ordening sterker, ook in Europa waar na wo 
ii een proces van politieke integratie is ingezet dat voor-
alsnog niet tot politieke unificatie heeft geleid, maar wel 
tot een steeds verdergaande coöperatie tussen steeds meer 
Europese staten die ook hier het eigen erfgoed aanwendt. 
Deze opmerkelijke wending in het Europese maatschappe-
lijke proces versterkt het besef dat er een Europese samen-
leving is waarvan mogelijke ontwikkelingen nu worden 
besproken.

6.2. De Europese statencoöperatie die Europese Unie is 
gaan heten, vormt op de keper beschouwd een nieuw 
element van de Europese eigenaardigheid. Noch eerder, 
noch elders hebben staten uit welbegrepen eigenbelang 
en vrijwllig – dus zonder directe militaire of economische 
dwang – besloten op steeds meer beleidsterrein hun soe-
vereiniteit af te staan aan een gemeenschappelijk ingesteld 
‘Hoger Gezag’. Dat is de Europese Commissie, die door 
het Europese Parlement en de Europese Raad van Minis-
ters wordt gecontroleerd. Die beleidsterreinen zijn, zoals 
gezegd, beperkt maar breiden zich uit van de marktorde-
ning, naar het milieubeleid, het immigratie- en asielbeleid 
met daarnaast het monetair beleid waar de rente van de 
gemeenschappelijke munt, de euro, autonoom door de ECB 
wordt vastgesteld. Veel is in nationale handen gebleven, 
zoals de belastingen, de defensie, het strafrecht, onderwijs 
en de sociale zekerheid. Op deze terreinen werken de sta-
ten samen – min of meer – , maar met behoud van het ve-
torecht zodat de daadkracht gering is. De tendens is echter 
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duidelijk. Juist omdat de staten de onderlinge handelsbar-
rières slechtten – negatieve coöperatie – ontstaan er allerlei 
op zichzelf bezien onbedoelde en soms ook ongewenste ef-
fecten die alleen kunnen worden bestreden door óf de han-
delsbelemmeringen weer in te voeren – en dat is de weg 
terug en vooralsnog erg onwaarschijnlijk – óf onderling 
afspraken te maken met behoud van het vetorecht – po-
sitieve coöperatie – óf door wetgeving op Europees niveau 
mogelijk te maken waarbij dat vetorecht verdwijnt en het 
Hoger Gezag wordt uitgebreid – Hoger Gezag-formatie –. 
Probleem is uit de aard der zaak de nationale soevereiniteit 
en de angst voor electoraal verlies als het meest effectieve 
besluit wordt genomen: uitbreiding van het Hoger Gezag. 
Het elan waarmee na wo ii dit Gezag werd opgezet is met 
de herinnering aan die oorlog weggeëbd – al was de kracht 
daarvan ook toen beperkt zoals mag blijken uit het misluk-
te voorstel om een Europese Defensiegemeenschap (edg) op 
te richten. Nu kost het dus meer moeite om de bevolking 
te overtuigen dat de voortgaande integratie steeds weer tot 
verdere integratie dwingt. Het meest recente voorbeeld is 
het Europese controledeficit inzake de financiële markten, 
van banken en overheden. Het regime van de vs toont aan 
dat door de aanvulling van dit tekort met een centraal toe-
zicht van de federale regering en de federale bank crises 
niet altijd worden voorkomen, maar het herstel versnelt 
in vergelijking met het gefragmenteerde Europa. Dit Eu-
ropese tekort – op dit terrein en elders – zal eens worden 
aangevuld. Maar het gaat langzaam en met extra risico’s, 
omdat het electoraat in meerderheid van de te nemen be-
slissingen moet worden overtuigd.

6.3. Toch vormt dit nieuwe element van de Europese ei-
genaardigheid een wonder. Zoals gezegd volgden niet eer-
der staten vrijwillig deze weg. Hoger Gezag werd zonder 
uitzondering met geweld tot stand gebracht waarna zich 
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binnen het betreffende territorium de vrije markt en de po-
litieke democratie kon ontplooien. Nu gaat het andersom, 
het Hoger Gezag vormt zich nadat de betrokken staten 
daartoe hebben besloten. Deze Europese eigenaardigheid 
staat niet los van de militaire kracht waarmee de vs West-
Europa bevrijdde en pacificeerde, en daarmee ook aanzette 
tot wat nu de Europese Unie is. Die militaire ‘steun’ van 
de vs functioneert nog steeds bij afwezigheid van een 
Europese strijdmacht. Dat is de achilleshiel die Europa 
zwak maakt en kwetsbaar voor de gevaren in en om het 
continent. Zolang de vs Europa bijstaat, zijn de nadelige 
gevolgen beperkt voor de continuïteit van de Europese 
eigenaardigheid. De grote vraag is evenwel wat er gebeurt 
als de Amerikaanse ondersteuning zwakker wordt – wat al 
gaande is – . Wordt Europa sterk genoeg om zijn belan-
gen te verdedigen en om ook het jongste element van zijn 
eigenaardigheid – de vreedzame statencoöperatie – elders 
en wereldwijd navolging te laten vinden?

Amsterdam, herfst 2013
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