
Europa’s ideële missie

ernst hirsch ballin 

De absentie van Europa is vooral het gevolg van een tekort aan Europese identi-

teit. Zolang er geen Europa is dat weet waarvoor het staat, zullen anderen

Europa niet zien staan. Wat echt nodig is, is een herbezinning op de ideële een-

heid van Europa. Noch de taal, noch de religie, noch de geografie kan hier bepa-

lend zijn, al was het maar omdat deze factoren nimmer maatgevend zijn ge-

weest. Ook nu ligt de Europese Unie niet enkel in het werelddeel Europa.

Evenmin kan de zelfingenomen claim in de preambule van de Grondwet “dat

Europa als werelddeel een bakermat van de beschaving is”, hiertoe dienen.

Eerder zal men een aanknopingspunt vinden in de preambule van het

Handvest van de Grondrechten van de EU waarin de band met de ondeelbare en

universele waarden van waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit

voorop wordt gesteld. Zij berust op het beginsel van de democratie en het be-

ginsel van de rechtsstaat.

Het gebrek aan samenspel van de Verenigde Staten en Europa heeft al velen aan

het schrijven gezet. Dat betekent niet vanzelf dat er ook voldoende en grondig ge-

noeg over is nagedacht. Vaak wordt beweerd dat er spanningen zijn tussen de

Verenigde Staten en Europa. Volgens mij is dat niet waar. Er is namelijk geen exter-

ne als “Europa” (of de Europese Unie) optredende eenheid die als internationaal-

politieke actor herkenbaar is: Europa is in de internationale betrekkingen als sub-

ject van rechtsverkeer - als het erop aankomt - vrijwel afwezig. Om als eenheid te

kunnen optreden moet die er eerst zijn, maar als die er niet is kan dat niet door

window dressing worden gecompenseerd. Dit is niet alleen een gevolg van tekort-

schietende besluitvormingsmechanismen, (al zou ‘t een stuk helpen als er meer-

derheidsbesluitvorming mogelijk was). Mijn stelling is dat de absentie van Europa

vooral het gevolg is van een tekort aan Europese identiteit. Zolang er geen Europa

is dat weet waarvoor het staat, zullen anderen Europa niet zien staan. Het is bizar

wanneer de schuld daarvan ook nog eens naar de andere kant van de oceaan wordt

afgeschoven. Daarom zal ik, op zoek naar een verklaring van Europa’s absentie, in-

gaan op de vraag welke identiteit Europa beter tot presentie in staat zou stellen.

De identiteit van Europa

Zoals vaker wanneer een politieke orde in een identiteitscrisis verkeert, manifes-

teert zich de neiging om het gebrek aan eigenwaarde te compenseren met een af-

grenzing ten opzichte van anderen. Grenzen zijn echter maar matig geschikt om

politieke en sociaal-culturele identiteit te bepalen. Dat blijkt ook uit de historie,
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behalve wellicht voor Nederland, waarvan de grenzen sinds 1839 vrijwel ongewij-

zigd zijn gebleven. Voor andere staten blijkt echter hun identiteit ingrijpende ter-

ritoriale wijzigingen te kunnen doorstaan (zij het vaak tegen de prijs van veel

menselijk leed), zoals de geschiedenis van bijvoorbeeld Hongarije, Duitsland en

Polen laat zien. Staten worden maar in zeer beperkte mate door hun grenzen geï-

dentificeerd, en in veel sterkere mate door de herinneringen, waarden, ideeën,

symboolfiguren en monumenten die de staat kenmerken; vaak is een centrum (de

hoofdstad of het koningshuis) een belangrijk referentiepunt van die identiteit. De

realisering van het ideaal van de Italiaanse eenheid in de negentiende eeuw hing

niet af van het aan Frankrijk verloren Savoye, maar van de inneming van Rome.

Ook voor de Europese Unie kunnen grenzen niet écht de bepalende factor zijn.

Dat Europa – vlag, hymne en motto zoals vastgelegd in de grondwet ten spijt –

geen herkenbare ideële ankerpunten heeft, compenseert men niet met het sugge-

reren van een “natuurlijke” grens in de Egeïsche zee of in de religie. 

Ideële eenheid

Wat dus echt nodig is, is een herbezinning op de ideële eenheid van Europa. Noch

de taal, noch de religie, noch de geografie kan hier bepalend zijn, al was het maar

omdat deze factoren nimmer maatgevend zijn geweest. Ook nu ligt de Europese

Unie niet enkel in het werelddeel Europa. Evenmin kan de zelfingenomen claim

in de preambule van de Grondwet, “dat Europa als werelddeel een bakermat van

de beschaving is”, hiertoe dienen. Wie bijvoorbeeld de geschiedenis van de twin-

tigste eeuw overziet, zal minstens zoveel redenen vinden om op te merken dat

Europa als werelddeel een bakermat van barbarij is geweest waaruit het keer op

keer slechts met Amerikaanse hulp kon worden bevrijd.

Eerder zal men een aanknopingspunt vinden in de preambule van het Handvest

van de Grondrechten van de EU, nu opgenomen in deel II van de Grondwet. Daar

wordt de band met universele waarden vooropgesteld: “bewust van haar geestelijke

en morele erfgoed” ziet de Unie zich “gegrondvest op de ondeelbare en universele

waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Zij berust op het beginsel van de democratie en het beginsel van de rechtsstaat.”

Kenmerkend voor de identiteit van de Unie is - normatief - de verbinding die erin tot

stand wordt gebracht tussen deze universele waarden en een juridisch en sociaal-

economisch geïnstitutionaliseerde orde waarin deze waarden realiteit krijgen. Dit

betekent niet dat ze altijd feitelijk worden geëerbiedigd, maar wel dat de aanspraak

erop wordt erkend, bijvoorbeeld in de mogelijkheid van een beroep op de rechter. 

Waarden in plaats van geografie

Het draait dus om een verbinding van idealen en maatschappelijke realiteiten,

waaraan een groeiend aantal met elkaar verbonden staten vorm geeft. De vraag
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aan een potentiële nieuwe lidstaat moet dus niet zijn, waar hij ligt, maar of die

staat deelgenoot wil én kan zijn in de gemeenschappelijke realisering van deze

waarden.

Dit criterium maakt het antwoord op de vraag naar Europa’s identiteit niet mak-

kelijker, maar wel relevanter, ook wat Turkije betreft. Bovendien geldt ook voor de

huidige Unie dat de grenzen niet zo eenduidig zijn getrokken als de officiële

kaart van de Unie doet vermoeden. Op tal van manieren – in feite een oerwoud

van bepalingen van primair en secundair Europees recht – is rekening gehouden

met een sociaal-economische realiteit die diverser is dan het dogma van de juridi-

sche eenheid (het acquis communautaire) doet vermoeden. Lidstaten is soms een

langdurige overgangsperiode gegund; zo ook de tien in 2004 toegetreden lidsta-

ten. Delen van de oudere lidstaten zijn “ultraperifere gebieden”(UPG) met bijzon-

dere waarborgen, andere zijn “landen en gebieden overzee” (LGO) met een zeer be-

perkte gelding van het EU-recht. 

Transitie

Het inzicht rijpt dat de aard van de Europese integratie zich verzet tegen het trek-

ken van een scherpe grens tussen de landen en volkeren die ‘binnen’ dan wel ‘bui-

ten’ zijn. Daarom zou men er goed aan doen te overwegen of deze geografisch en

naar de tijd bepaalde statussen niet kunnen worden geïntegreerd in de aanvaar-

ding van een in de Grondwet op te nemen hoofdstuk “Europees transitiebeleid”

voor die delen en beleidsgebieden van de Unie waar gelijke standaarden nog bui-

ten bereik zijn.

In het kader van zo’n hoofdstuk kunnen met een bijzondere procedure voorzie-

ningen worden getroffen – bijzondere wettelijke regelingen, financiële facilitei-

ten, opbouw van infrastructuur en/of economische faciliteiten – voor zover en

voor zolang die nodig zijn om de betrokkenheid bij de Europese Unie verder te

ontwikkelen. Anders dan voor de huidige LGO of voor een geassocieerde kandi-

daat-lidstaat geldt, maakt men dan wel volwaardig deel uit van de Unie en zijn be-

sluitvormingsmechanismen; binnen dat lidmaatschap echter worden omwille

van overgang, ontwikkeling en omstandigheden speciale voorzieningen getroffen.

Dat de Unie een constitutionele eenheid is, vormt dan het uitgangspunt. Op die

basis zou verscheidenheid in behoefte aan het stadium van wettelijke en sociaal-

economische integratie ruimte kunnen krijgen. 

De huidige bepalingen over de UPG, de LGO en een soort spiegelbeeld van de ver-

sterkte samenwerking zouden dan mét de overgangsregelingen voor nieuwe lid-

staten en de regelingen voor de structuurfondsen kunnen worden geïntegreerd in

een samenhangend beleidskader: het hoofdstuk Europees transitiebeleid, een in-

tern ontwikkelings- en stimuleringsbeleid.
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Een taak voor Europees leiderschap

Versterking van de identiteit van Europa vergt dus zorg voor de eenheid en voor

de verscheidenheid. Een Europese Unie van meer dan vijftien lidstaten kan alleen

dan méér een eenheid worden als ze een positieve verhouding tot verscheiden-

heid ontwikkelt, zoals ruimte voor regionale initiatieven op economisch terrein

of niet door de Unie geregelde vormen van solidariteit. Die laatste moeten bijvoor-

beeld rekening houden met verschillen in huisvesting en in verhoudingen tussen

de generaties. Het betekent dus ook: duidelijkheid, besef, symbolen waar de een-

heid voor staat – ook naar buiten. Het interne (transitie)beleid en het externe op-

treden moeten door dezelfde waarden worden gedragen: de oriëntatie op demo-

cratie, rechtsstaat en solidariteit moeten intern en extern voortdurend

herkenbaar zijn. Deze versterking zou door het politieke leiderschap van de Unie

– voor zover aanwezig – en van de lidstaten moeten worden gezien als kerntaak

voor de komende jaren. Het huidige gebrek aan identiteit en dus aan zelfvertrou-

wen – geen zelfvertrouwen zonder zelf – is een bron van interne en externe on-

rust.

Levensverhalen en gedeelde identiteit 

Intern manifesteert zich dit  gebrek aan identiteit in een verknipte houding ten

opzichte van immigranten. In Nederland zowel als elders verzuimen we ze – met

hun levensverhalen – op te nemen in een gemeenschappelijk, “nationaal” verhaal.

In plaats daarvan worden toegelaten immigranten slechts in het Nederlandse

voorzieningenpakket opgenomen, terwijl ze uitgesloten worden van een gemeen-

schappelijke identiteit: “onderwijs in eigen taal en cultuur” was Marokkaans of

Turks onderricht, “eigen” was dus in het Nederlandse perspectief het “vreemde”.

Dat er gelijktijdig een opmerkelijke souplesse was in het verlenen van het

Nederlanderschap (geen serieuze test van kennis van taal en constitutie, geen eed

op de Grondwet of andere rituelen) kwam doordat men dit zag als deel van het

voorzieningenpakket (het krijgen van een “Nederlands paspoort”). Recentelijk is

het denken daarover in zoverre veranderd dat ze een radicale overstap mogen of

moeten maken: de eerste jaren nog geen voorzieningen, nadat ze zich bewezen

hebben een Nederlands staatsburgerschap met gelijktijdige afstand (als deze mo-

gelijk is) van de vorige nationaliteit. Met het Europese burgerschap is het niet be-

ter. Op Curaçao is er een stroming die vindt dat je stampvoetend aanspraak kunt

maken op het “paspoort”, dus het burgerschap van de Europese Unie, zonder ook

maar iets met de rechtsorde van de Europese Unie te maken te willen hebben, en

één van de officiële talen van de Unie te kunnen spreken. Als wij rituelen invoe-

ren rondom de verkrijging van het Nederlanderschap zouden die ook aan het

Europese burgerschap moeten zijn gerelateerd.

Een Europese Unie
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Een gebrek aan engagement

Extern zien we een gebrek aan Europees engagement. Ik zie dit als de onderliggen-

de oorzaak van de spanningen met de VS. Een vaak juridisch aangekleed moralis-

me ten opzichte van de buitenwereld (de VS, de boeven op de Balkan en in het

Midden-Oosten, die we met verdragsteksten te lijf gaan) is daarvan de dekmantel.

Internationaal recht en militaire macht – de gezichtspunten van Robert Kagan’s

Paradise and Power (Of Paradise and Power : America and Europe in the New World Order,

Knopf 2003) – hebben elkaar nodig. In Europa vinden velen het belangrijker dat de

internationale verhoudingen volgens het boekje worden afgewikkeld, en is men

bereid daarvoor steeds weer de prijs te bepalen van een oogje dicht voor onrecht

van de ergste soort. Maar uiteindelijk – bijvoorbeeld in Kosovo – ziet men dat niet

alle regimes gevoelig zijn voor de geregelde bezorging van resoluties en verklarin-

gen, en wordt de noodzaak van daadwerkelijk optreden onderkend, eventueel (zo-

als in Kosovo) zonder voorafgaande machtiging van de Veiligheidsraad van de

Verenigde Naties. Er zou veel gewonnen kunnen zijn als Europa minder naar bin-

nen gekeerd zou denken over vraagstukken van internationaal recht en interna-

tionale macht. 

Turkije

Ten aanzien van Turkije manifesteert zich ook de introverte state of mind van veel

Europeanen. Waar zorgen zijn om het functioneren van democratie en rechts-

staat in Turkije – dat het in deze opzichten een onwaarschijnlijk snelle positieve

ontwikkeling doormaakt, staat vast – is het in elk geval contraproductief dit land

de rug toe te keren. Turkije maakt deel uit van de Europese leefwereld, niet alleen

– zoals iedereen wel wil erkennen - “historisch”, maar in de realiteit van vandaag:

als lidstaat van de Raad van Europa sinds 9 augustus 1949, als een van de belang-

rijkste lidstaten van de alliantie die Europa vrijheid heeft gebracht, als deelgenoot

in het EVRM en tientallen andere Europese verdragen en als land van herkomst

van een groot aantal burgers van de Europese Unie in onder meer Duitsland en

Nederland. 

Het is eigenlijk een merkwaardige gedachte – teken aan de wand hoe vertroebeld

het wereldbeeld van introverte, innerlijk onzekere Europeanen is – dat men iets

zou kunnen winnen door de mogelijkheid van toetreding tot de EU af te schrijven.

Het zou precies die krachten in de kaart spelen waarover men zorgen heeft – dege-

nen die Turkije de kant op willen trekken van een fundamentalistisch of nationa-

listisch bolwerk dat zich tegen de waarden van de Europese Unie keert.

Onmiskenbaar zijn er nog grote inspanningen en aanpassingen nodig. Wanneer

echter de Europese Unie zou onderkennen dat zij van nature – waar het de over-

zeese delen van de lidstaten betreft al sinds haar oprichting – rekening heeft wil-

len houden met overgang en ontwikkeling, zou het concept van de transitiezone
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kunnen helpen de Europese eenheid verder in praktijk te brengen. Men zegt vaak

dat politiek de kunst van het mogelijke is; maar politiek zou vaker moeten wor-

den verstaan als de kunst van het mogelijk maken! De Grondwet voor Europa is

daarvoor een – hopelijk nog net niet gemiste – kans. 

Universele waarden en Europese normen

De grenzen van Europa zijn, als deze visie op de constitutie van Europa richting-

gevend mag worden, meer door normen dan door afrasteringen bepaald.

Daarmee wil ik niet zeggen dat grenscontroles overbodig zijn. Fysieke grensbewa-

king langs geografisch bepaalde lijnen is echter geen doel in zichzelf. Het is niet

meer dan een hulpmiddel – een hulpmiddel dat in het voorgaande decennium in

het “oude” gebied van de EU obsoleet is geworden en vervolgens afgeschaft. Het

criterium voor het trekken van de grenzen van Europa is aldus niet meer waar

men vandaan komt, maar welke bestemming men heeft aanvaard. Daarbij hoort

een externe missie. Tussen de (selectieve, op de waarden van democratie, rechts-

staat en solidariteit gerichte) interne missie van de Unie en haar externe presentie

moet een samenhang bestaan, Daarin moeten anderen zich kunnen inleven. De

grenzen van Europa verleggen zich, zoals ze zich altijd hebben verlegd: niet een

gebergte, een rivier of een afrastering bepaalt het verloop ervan, maar universele

waarden en Europese normen.

Deze tekst is een bewerking van het co-referaat dat Ernst Hirsch Ballin hield bij de op 6

maart te Utrecht gehouden Beyen-lezing 2004 door Minister Bot. De bijeenkomst was georga-

niseerd rond het CDV themanummer Allemachtig Amerika! (herfst 2003), ter gelegenheid

van het afscheid van Ernst Hirsch Ballin als redactievoorzitter van CDV. Hij vervulde die

functie van 1997 tot september 2003. Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin is, naast zijn hoofdfunctie

bij de Raad van State, aan de Universiteit van Tilburg verbonden als hoogleraar internatio-

naal recht. 
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