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Een trein 
genaamd Europa 

doo r H a n E n tzinger 

I n 1993 mocht ik op uitnodiging van 
de Raad van Europa in Moskou een 
conferentie toespreken van leden van 

het parlement van de Russische Federatie. 
De stofwolken waarmee de Sovjetunie ten 
onder was gegaan, waren nog nauwelijks 
opgetrokken en de zetel van het parlement, 

De grenzen van verenigbaar
heid van Europa komen in 
zicht. De grote vraag wordt 

langzamerhand: gaan 

door nationalistische haat, terwijl het 
westen zich steeds hechter aaneen
smeedt? Of is slechts sprake van een fase
verschil, waarbij de geschiedenis in Oost
Europa tijdens het communisme even 
heeft stilgestaan? In die optiek zou Oost
Europa zich nog gedeeltelijk door de fase 
van het negentiende-eeuws nationalisme 
moeten werken en moet men kritische ge
luiden in West-Europa - het Deense refe
rendum tegen Europa, de Griekse gevoe
ligheden jegens de buren, de angst voor 

economische integratie 
het Witte Huis, moest nog worden be
stormd. In die turbulente tijd had het on
derwerp van de conferentie niet beter kun

en sociaal-culturele diversiteit 
nog wel met elkaar samen? 

nen worden gekozen: xenofobie, nationalis En hoe dan? 
me en de staat. In de discussie na afloop 
vroeg een Russisch parlementslid mij of ik • 
niet bang was dat de Europese Unie door 
nationalistische strevingen uit elkaar zou vallen. In de Sovjetunie 
en in Joegoslavië waren zorgvuldig opgebouwde federale staats
structuren immers ook gemakkelijk weggevaagd toen bleek dat de 
harde hand waarmee ze bijeen waren gehouden geen vuist meer 
kon maken. 
Ik repliceerde dat het verschil tussen zijn voorbeelden en de West
Europese situatie was dat ons integratieproces niet was afge
dwongen, maar het resultaat was van vrije en democratische be
sluitvorming. Bovendien, de openheid die het West-Europees inte
gratieproces kenmerkt, zal leiden tot meer onderling contact en 
daarmee tot meer wederzijds begrip tussen de burgers. Dit al
thans volgens de contacthypothese, een oud, zij het niet onbetwist 
leerstuk uit de sociale psychologie. Door het wederzijds begrip op 
het niveau van de individuele burgers zou dan voldoende vertrou
wen ontstaan, een hecht fundament voor een succesvol integratie
proces. 

Cultuuroerschil en integratie 

Dit is het antwoord dat veruit de meeste politici in Europa graag 
horen, maar op de achtergrond knaagde bij mij de wetenschappe
lijke twijfel. Zijn Oost- en West-Europeanen nu werkelijk zo ver
schillend dat we in het oosten een versnippering zien, ingegeven 
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een nieuwe Duitse hegemonie - interpre
teren als de laatste stuiptrekkingen hier

van. Of zouden die laatstgenoemde ontwikkelingen juist tekenen 
zijn dat het West-Europees integratieproces zijn grenzen begint te 
naderen, ja zijn het zelfs misschien wel voorboden van een eenen
twintigste-eeuws nationalisme, zoals bijvoorbeeld Smith veron
derstelt? (1) Waarom zouden het einde van de Koude Oorlog en 
het wegvallen van een gemeenschappelijke vijand alleen in Oost
Europa de druk tot gemeenschappelijk optrekken kunnen wegne
men, en niet ook in West-Europa? Zijn wij in West-Europa, on
danks Reformatie, Verlichting en Franse Revolutie nu werkelijk 
zo veel rationeler dan onze Oost-Europese broeders en zusters? 
Ik ben van mening dat de culturele verschillen die binnen Europa 
bestaan niet zonder meer zullen verdwijnen onder invloed van 
welk integratieproces dan ook. Dat is trouwens ook niet gebeurd 
binnen elk van de afzonderlijke landen van Europa toen deze zich 
tot moderne natiestaten ontwikkelden. Italië is met zijn Mezzo
giorno natuurlijk een favoriet voorbeeld en ook Spanje is het in ve
le eeuwen niet gelukt een eenheidsstaat te worden. Zo ver hoeven 
we trouwens niet eens van huis te gaan. De grote rivieren in Ne
derland lijken de nationale eenheid vooral te bevorderen zodra ze 
buiten hun oevers treden. Zolang ze gewoon binnen hun beddin
gen blijven, is dit wel eens anders. 
Naast regionale verschillen binnen de Europese natie staten zijn 
er ook nog niet te verwaarlozen verschillen in cultuur die samen
hangen met godsdienst, maatschappelijke status, levensstijl, leef
tijd, politieke overtuiging en etnische herkomst. Dit soort verschil
len zal altijd en overal blijven bestaan en het is aan ons allen een 
democratische structuur te ontwikkelen die voldoende recht doet 
aan deze verschillen, maar die het tegelijk mogelijk maakt on
danks die verschillen in één verband samen te leven. Op het ni-

(1) Anthony D. Smith, Nations and Nationalum in a Global Era; 
Cambridge, Polity, 1995. 
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veau van de natie-staat is dat in West-Europa redelijk gelukt, zij 
het met vallen en opstaan en zij het met aanzienlijke verschillen 
in de aard van het eindproduct. Op het niveau van Europa achten 
velen een herhaling van dit proces vooralsnog minder waarschijn
lijk. Zo ook Hofstede, die zich afvraagt "hoe Europa kan worden 
verenigd met al die Nederlanders (en Belgen, Duit-
sers, Portugezen enzovoort) die niet anders kunnen 
dan zichzelf blijven". Hij komt dan tot de conclusie 
dat er duidelijke grenzen zijn aan de verenigbaarheid 

voor de Amerikanen net zoiets is als 'Parijs' voor de Fransen, de 
plek waar alle touwtjes stevig in handen worden gehouden. 
Dit is niet het geval. 'Washington' is voor de gemiddelde Ame
rikaan misschien nog wel verder dan 'Brussel' voor de gemiddelde 
Europeaan, en beide hoofdsteden worden met evenveel wantrou-

wen bezien. 

Het verschil tussen Europa en Amerika is nu dat de 
ambities van 'Brussel' in principe verder reiken dan 

die van 'Washington'. Dat heeft te maken met het van Europa: "De Verenigde Staten van Europa, 
naar het model van die van Amerika, zijn moge
lijk noch wenselijk", zo stelt hij (2). 

Welke Verenigde Staten? 

Op het eerste gezicht klinkt dat plausibel: Eu
ropa heeft nu eenmaal een totaal andere ge
schiedenis dan Noord-Amerika. Daar kon men 
nog niet eens zo lang geleden een nieuwe samenle-

Het Europees 
integratieproces lijkt 
zich steeds meer als 

een tovenaarsleerlillg 
aan ieders controle 

te onttrekken 

verschil in intensiteit van de overheidsbemoeie
nis op de beide continenten. In Amerika kent 
men, behalve in enkele noordelijke staten 
zoals Minnesota of Massachussetts, de 'nacht
wakersstaat'; in Europa kennen we de verzor
gingsstaat, zij het in gradaties. Nu zal men 

zeggen: die verzorgingsstaat is vooral een 
kwestie van sociaal beleid en dat kan toch zon-

ving opbouwen nadat de bestaande vrijwel compleet 
was uitgeroeid. Daar heeft sindsdien The Ameriean 
Creed geregeerd, een opmerkelijke ideologische com-
binatie van individualisme en nationalisme. In de 
Amerikaanse samenleving zou elk individu het door hard werken 
in beginsel van krantenjongen tot miljonair kunnen brengen. Dit 
vooruitgangsgeloof smeedde de Amerikaanse natie aaneen en zou 
haar superieur maken aan alle andere. De werkelijkheid was na
tuurlijk anders: al in 1944 wees Myrdal in zijn klassieke werk 
erop dat The Ameriean Creed in wezen An Ameriean Dilemma was 
(3). De sociale mobiliteit was en is in Amerika niet hoger dan in 
Europa, de Verenigde Staten ontlenen hun machtspositie veeleer 
aan hun omvang en hun rijkdom dan aan hun ideologie, en de 
Amerikaanse natie was en is minstens zo verdeeld langs etnische 
en raciale scheidslijnen als Europa. Zelfs het Engels is in zijn rol 
van lingua {ranea de laatste jaren onder druk komen staan. In het 
zuiden en in de grote steden hebben zich krachtige Spaanstalige 
lobby's ontwikkeld en juist over de noordgrens woekert de kwes
tie-Québec als een veenbrand. 

Er is echter één verschilpunt tussen Europa en Noord-Amerika 
dat in dit verband zeker van belang is, en dat heeft te maken met 
de rol van de staat, de overheid. Daar waar sommigen stellen dat 
het Verenigd Europa alleen maar een permanente strategische al
liantie kan zijn, denk ik dat die typering heden ten dage feitelijk 
juist eerder opgaat voor de Verenigde Staten, die van Amerika wel 
te verstaan, en niet die van Europa. De USA vormen een veel los
ser staatsverband dan menigeen in Europa geneigd is te denken. 
Er zijn grote verschillen tussen de staten in wetgeving, sociaal be
leid, politieke cultuur en de rol van de overheid. Op federaal ni
veau wordt vooral de grondwet bewaakt, en worden de buiten
landse betrekkingen en de defensie geregeld. Omdat wij daarmee 
buiten de USA verhoudingsgewijs veel te maken hebben, is ons 
beeld misschien wat vertekend, en denken wij dat 'Washington' 

(2) Geert Hofstede, "Wie is er bang voor Europa?"; 16tle Duijker-lezing, 20 
maarl 1996, Universiteit van Amstemam. 
(3) GURlwr My,.,lal,' An American Dilemma'; Netv York, Harper and Bros., 
1944. Zie ook: Benjamin B. Ringer, " We the People" and Otllers; Duality 
alld America's Treatment of Racial Minorities; New York, Routleclge, 1983. 
Voor een hedendaagse toekomstvisie op dit punt zie: Mie/wel Lind, 'TIte 

Next American Nation'; Netv York, Free Press, 1995. 
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der problemen tot de competentie van de lidstaten 
blijven behoren. Als Zweden zijn burgers graag van 
de wieg tot het graf verzorgt en Griekenland of Groot
Brittannië wil hen veel meer risico's zelf laten dra
gen, dan moet dat toch kunnen? Het verloop van het 

Europees integratieproces tot op heden maakt mij daarop niet zo 
gerust. 

Mijn ongerustheid is niet ingegeven door de vrees dat de bureau
cratie van de Europese Commissie er niet uit zou komen. Natuur
lijk is het een interessante uitdaging om nauw samen te werken 
met collega's met zo uiteenlopende bureaucratische tradities, en 
natuurlijk gaat hierbij wel eens iets mis. Uiteindelijk is de bu
reaucratie echter maar uitvoerder en heeft zij toch één groot ge
meenschappelijk belang, namelijk haar eigen voortbestaan. In dit 
opzicht zijn internationale bureaucratieën in hun functioneren 
niet zo goed vergelijkbaar met multinationale ondernemingen, die 
immers zijn onderworpen aan de wetten van de markt. 

Mijn ongerustheid omtrent het Europees integratieproces is ech
ter wel ingegeven door het feitelijk verloop daarvan. Het lijkt zich 
steeds meer als een soort tovenaarsleerling aan ieders controle te 
onttrekken. Ik doel daarbij niet eens zo zeer op het gebrek aan 
democratische controle, al is dit zeker een punt van groeiende 
zorg. Al jaren geleden wees de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid op het 'weglekken' van bevoegdheden: het natio
nale niveau geeft ze op, maar ze arriveren nooit, of sterk geampu
teerd op het Europese niveau (4). Wat ik vooral bedoel is dat 'Eu
ropa' dreigt te verworden tot een Europa van de regels, waarbij de 
ene regel de volgende weer oproept. Uiteindelijk ontstaat zo een 
netwerk van verordeningen, richtlijnen, programma's en andere 
regels, waarin geen burger zichzelf meer herkent en waarmee on
voldoende recht kan worden gedaan aan de culturele verschillen 
op ons continent. 

Economische integratie en verder 

Het Europees integratieproces is in gang gezet in de jaren na de 
'l\veede Wereldoorlog. Begrijpelijkerwijs stond het verlangen voor-

(4) Wetenschappelijke Raad voor liet Regeriagsbeleid, 'De onvoltooide 
Europese integratie'; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986. 
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op nooit meer iets dergelijks te hoeven meemaken. Even begrij
pelijk koos men de integratie van enkele sectoren van militair
strategisch belang als speerpunt voor een breder integratieproces. 
Zo ontstonden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en 
Euratom. Al spoedig bleek dat de integratie van deze sectoren spill 
over effecten had naar de rest van de economie. Men begon de 
voordelen te zien van schaalvergroting in de produktie en van een 
vrijer onderling handelsverkeer: zij leidden tot een snellere wel
vaartsgroei. Voor een vlot verloop hiervan was het nodig tal van 
afspraken te maken, eerst over praktische zaken als de maat van 
stopcontacten of het vetgehalte van olijfolie, vervolgens over het 
bestrijden van concurrentievervalsing via staatssubsidies, het af
schaffen van douanetarieven, en daarna weer over het vrij verkeer 
van werknemers. Echter, als werknemers binnen de Unie vrij mo
gen circuleren, dienen afspraken te worden gemaakt over harmo
nisatie van diploma's, maar ook over de sociale zekerheid. Bij ont
stentenis van zulke afspraken, zal het land met de slechtste voor
zieningen een comparatief voordeel hebben boven dat met de 
beste, en dat leidt weer tot valse concurrentie. 

Van het een komt zo het ander. De ene regel roept de volgende op, 
en zo wordt langzaam maar zeker de soevereiniteit van de lidsta
ten ingeperkt. Op zichzelf is daarmee niets mis, zolang het althans 
maar op democratische wijze geschiedt. Het probleem is echter dat 
de wens tot grotere economische en monetaire eenheid duidelijk 
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de motor is van het Europees integratieproces. Ook in de huidige 
discussies over de EMU komt dat weer helder naar voren. De eco
nomische integratie heeft evenwel onontkoombare spill over effec
ten naar sectoren van sociaal en cultureel beleid, gebieden waar
op nationale identiteiten vanouds veel sterker tot uitdrukking 
komen dan bij het economisch beleid, waar vooral de markt re
geert. Kunnen die sociale en culturele sectoren dat wel bijbenen? 

Eén voorbeeld ter illustratie: in Nederland zijn bevolking en rege
ring altijd warm voorstander geweest van Europese integratie tot
dat, ergens aan het begin van de jaren '80, plotseling bleek dat ons 
sociale-zekerheidsstelsel de toets der Europese kritiek niet kon 
doorstaan omdat het aan mannen meer rechten gaf dan aan vrou
wen. Voor een land met de mond vol over emancipatie was dat een 
gevoelige klap. Het verweer dat, in verhouding tot andere landen, 
de vrouwen er in Nederland nog steeds niet slecht afkwamen, was 
niet acceptabel. Uiteindelijk moest Nederland door de bocht, als 
laatste in Europa en slechts enkele dagen voor de deadline. Het 
besloot voortaan de mannen evenveel te gunnen als de vrouwen, 
en niet andersom, zoals men bij een echt emancipatieproces mis
schien zou verwachten. 

Ook op andere gebieden die wij lange tijd beschouwden als ken
merkend voor de sociale houding van Nederland of typerend voor 
de Nederlandse cultuur, zijn we inmiddels gedwongen tot aanpas-
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singen. Denk aan ons prachtig verkavelde omroepbestel, dat in 
1989 door de komst van de 'Luxemburgse' zender RTL als een 
kaartenhuis ineen dreigde te storten en dat onlangs weer nieuwe 
klappen ontving toen zich een commerciële voetbalzender aan
kondigde. Het Europees mededingingsbeleid wint het hier duide
lijk van het Nederlandse mediabeleid zoals velen, vooral belang
hebbenden, dit graag zouden zien. Ook de inhoud van de televi
sieprogramma's wordt nu mede bepaald door de recente resolutie 
van het Europese Parlement, volgens welke niet te veel zaken van 
Amerikaanse makelij op onze buizen mogen verschijnen. Een af
spraak die duidelijk is ingegeven door een combinatie van Franse 
idiosyncrasieën op dit punt en belangen van de Europese filmin
dustrie, maar waarvan men zich kan afvragen of deze de persvrij
heid niet aantast. 
Franse idiosyncrasieën voeren ook volop de boventoon in het 
drugsbeleid, dat al geruime tijd sterk in de belangstelling staat. 
Wanneer Nederland uit sociale en volksgezondheidsoverwegingen 
het gebruik van soft drugs wil tolereren, zet Frankrijk de afspra
ken over de afschaffing van de grenscontroles onder druk. Zo 
wordt de effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg deels 
bepaald door het Europese vreemdelingenbeleid en zo heeft het 
Europese mededingingsbeleid repercussies voor het nationale cul
tuurbeleid. Men denke in dit laatste verband trouwens ook aan de 
discussie over de verbindende boekenprijs: is een boek een econo
misch goed, dat onder Brussel valt, of een cultureel goed, bestierd 
vanuit Zoetermeer? Wanneer zal trouwens de verzuiling in het on
derwijs eraan moeten geloven? 

Paradox 

De paradox die in deze ontwikkeling schuilt, is dat het sociaal en 
cultureel beleid de stiefkinderen dreigen te worden van het Euro
pees integratieproces omdat zij, bij ontstentenis van eigen regels, 
worden bepaald door andere regels van datzelfde integratieproces. 
Nog één' voorbeeld: opnieuw de sociale zekerheid. Had het Verdrag 
van Maastricht een sociale paragraaf gehad, dan hadden op grond 
daarvan afspraken kunnen worden gemaakt over hoogte en duur 
van uitkeringen, teneinde concurrentievervalsing tussen de lid
staten te voorkomen. Dit is niet gebeurd, en nu in de meeste lid
staten de overheid zich ook nog terugtrekt uit dit veld ten gunste 
van de particuliere verzekeringsmaatschappijen, wordt het socia
le-zekerheidsbeleid in wezen bepaald door het Europese mededin
gingsbeleid, waaraan ook deze maatschappijen zijn onderworpen. 
Een beter voorbeeld van sociaal beleid dat ondergeschikt is aan 
economisch beleid laat zich nauwelijks bedenken. 

Uit de voorgaande voorbeelden mogen we concluderen dat het Ver
enigd Europa wezenlijk anders van opzet is dan de Verenigde Sta
ten. De Europese integratie is vooral een integratieproces van eco
nomieën, gestuurd door een fijnmazig net van regelgeving. In de 
Verenigde Staten wordt op economisch terrein veel meer aan de 
markt overgelaten: de federale overheid stelt daar de grote lijnen 
vast, alsmede het buitenlands beleid. Juist op dit laatste punt, 
inclusief dat van de defensie, is 'Brussel' tot dusverre niet zo sterk 
gebleken, om het maar eens vriendelijk te zeggen. 

(5) De mondialiseri'lgsgedachte is op boeiende wijze geadstrueerd door: 
George Ritzer, 'Tlte McDonaldization of Society'; Thomand Dak., Pine 
Forge/Sage, 1993. 
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Mogelijke scenario's 

Het lijkt op dit moment onmogelijk het economisch integratiepro

ces te stoppen; zelfs stilstand is achteruitgang. De druk van het 
bedrijfsleven is groot en te veel politici hebben hun lot verbonden 
aan het welslagen van vooral de EMU, de eerstvolgende belangrij
ke stap. Het beeld dringt zich op van Europa als een voortdende

rende trein. Wat zou dit voor repercussies kunnen hebben op soci
aal-cultureel gebied in de lidstaten, in het licht van de door velen 
gedeelde veronderstelling dat nationale culturen zich niet zo ge
makkelijk aanpassen als nationale economieën? 

Ik zie vooralsnog drie mogelijkheden. De eerste is dat mijn analy
se niet klopt, en dat de Europese landen niet alleen in economisch, 
maar ook in cultureel opzicht naar elkaar toegroeien. Daarvan 
zijn stellig tekenen te vinden: heel Europa kijkt naar dezelfde tele
visieprogramma's, of dat nu gaat om voetbalwedstrijden of om 
soaps en heel Europa eet bij McDonalds. Buitenlandse vakanties 
en de immigratie stellen veel meer Europeanen dan voorheen 
bloot aan andere culturen; men mag hopen dat hierdoor meer be
grip ontstaat voor elkaar. De gedachte aan een soort culturele Eu
ropeanisering - of zelfs mondialisering - vindt haar wortels in het 
moderniseringsdenken, een favoriete ideologie tot in de jaren 
zeventig, die veronderstelde dat uiteindelijk de hele wereld de
zelfde westers-rationele beginselen zou onderschrijven (5). 

De tweede mogelijkheid is meer gedifferentieerd en alleen al daar
om met het vaak misbruikte etiket 'post-modern' te betitelen. Zij 
sluit aan bij de gedachten die Reich, de huidige Amerikaanse mi
nister van arbeid, op dit punt heeft ontwikkeld (6). Er zou zich in 
Europa een Europees, zo niet kosmopolitisch georiënteerde elite 
kunnen ontwikkelen van mensen die vreemde talen spreken, als 
student via Erasmus-uitwisselingsprogramma's aan universitei
ten elders in Europa hebben vertoefd, behoren tot het kader van 
multinationale ondernemingen en goed weten wat in andere lan
den te koop is, letterlijk en figuurlijk. De rest van de bevolking is 
en blijft veel meer op de eigen samenleving en cultuur gericht, 
soms eerder lokaal of regionaal dan nationaal. In het beste geval 
fungeert de kosmopolitische elite als verbindingsschakel tussen de 
wereld en de eigen landgenoten. In het slechtste geval zondert zij 
zich van die landgenoten af. Zo kan het Europees integratieproces 
de maatschappelijke tegenstellingen binnen de lidstaten verster
ken. 

Een derde mogelijkheid is dat de Europese bevolking op grote 
schaal het geloof in het integratieproces gaat verliezen. Men kan 
het niet meer bijbenen of krijgt het gevoel dat de voordelen op eco
nomisch gebied steeds minder opwegen tegen de nadelen op soci
aal en cultureel gebied. De Zwitserland-optie, zo zou men mis
schien geneigd zijn te denken, al legt de Zwitserse afzijdigheid van 
het integratieproces het land vooralsnog in econ<?misch opzicht 
geen windeieren, net als trouwens in het geval van Noorwegen. 
Het betere voorbeeld is dan ook Denemarken, waar het referen
dum in 1992 de toon zette voor de recente golf van Euroscepticïs
me die ook elders in Europa lijkt aan te slaan. Niet voor niets heeft 

(6) Robert B. Reieh, 'The Work of Nations'; NetJJ York, Vintage, 1992. 
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Washington: zetel van de Amerikaanse regering Foto's: Peter Kievits Brussel: centrum van de Europese bureaucratie 

deze omslag juist in Denemarken haar beslag gekregen. Op grond 
van onderzoek kan men verwachten dat de Denen het moeilijkst 
doen over regels waarin ze geen vertrouwen hebben (7). Denen 
nemen de regels kennelijk zeer serieus en dat wordt lastiger als 
het regels betreft die hun wortels vinden in een andere cultuur. 

In zo'n situatie resteren twee opties: uittreden, of net doen of de 
regels niet bestaan. Waar uittreden voor alle lidstaten steeds 
irreëler wordt, zou men in de toekomst wel eens steeds vaker voor 
de tweede optie kunnen gaan kiezen: je gewoon niets aantrekken 
van de regels uit Brussel. In dit opzicht hebben de Zuid-Europese 
landen bepaald een culturele voorsprong op de Noord-Europese. 
De staatssteun in Zuid-Europa aan bijvoorbeeld de luchtvaart- en 
de textielindustrie, tegen alle Brusselse regels in, vormt een teken 
aan de wand. Als law abiding West-Europeaan merk ik - in lijn 
met de gedachtegang van iemand als Brinkhorst - op dat dit de 
geloofwaardigheid van de overheid natuurlijk niet ten goede komt 
en het democratisch gevoel en de rechtszekerheid van burgers kan 
ondermijnen (8). 

Een sociaal en een cultureel Europa 

Langzaam begint het besef te groeien dat er grenzen zijn aan de 
verenigbaarheid van Europa. Die grenzen worden bepaald door 
verschillen in cultuur en zij lijken geleidelijk in zicht te komen. 
Het Europees integratieproces is tot op heden vooral gestuurd 
geweest door de economie. Daar liggen de grenzen van de ver
enigbaarheid veel verder, zo deze al bestaan. Dè grote uitdaging 
voor de komende tien jaar zal zijn hoe de tot dusverre succesvolle 
economische integratie voort te zetten in een situatie waarin cul
turele verschillen tussen naties steeds meer gewicht beginnen te 
krijgen. Met andere woorden: hoe gaan economische integratie en 
sociaal-culturele diversiteit met elkaar samen? Een vraag waar-

(7) Geert Hofstede, j,illemaal andersdenkenden', Amsterdam, Contact, 
1991, p.41. 
(8) Hauke Brunkhorst, 'Demokratre U/Id Differenz; fom klassischen :oum 
modernen Begriff des Politischen'; Frankfurt am Main, Fischer, 1994. 
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voor we trouwens ook in onze multi-culturele immigrantensamen
levingen steeds vaker worden gesteld. 

Ik beweer niet dat het niet kan, al zal Europa het moeilijker krij
gen dan de Verenigde Staten vanwege de traditioneel totaal ande
re verhouding tussen markt en staat. Door de huidige deregule
ringstendens zal Europa weliswaar iets meer op Amerika gaan lij
ken, zij het dat deregulering in Europa al te vaak toch weer blijkt 
te leiden tot nieuwe regels, al dan niet gesteld vanuit Brussel. Het 
alternatief - omkering van het integratieproces, dat inmiddels een 
halve eeuw oud is - is echter zo onaantrekkelijk en ook zo moeilijk 
voorstelbaar, dat de Europese trein wel zal doorrijden. Hopelijk 
zullen de machinisten zich tijdig realiseren dat niet iedereen hier
bij behoefte heeft aan een TGV, en dat sommigen zelfs de boemel 
al te snel vinden. De nieuwe rechtstreekse spoorlijn van Londen 
naar Parijs is hiervan het best denkbare symbool: supertraag tot 
Dover en razendsnel vanaf Calais. Kiest men de gezamenlijke 
snelheid verkeerd, dan zou Europa niet alleen een heropleving 
kunnen zien van het nationalisme, zoals mijn Russische gespreks
partner vreesde, maar ook een toenemend onbegrip binnen de lid
staten tussen de kosmopolieten en de lokalen. Om dit te vermijden 
is het van levensbelang dat sociale en culturele argumenten luider 
dan tot dusverre doorklinken in het Europees besluitvormings
proces .• 
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