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De Intergouvernementele Con
ferentie (1 G c) die dit jaar plaats
vindt, is een reden ons te bezin
nen op de toekomst van Europa. 
Het Europa dat nu in de steigers 
staat, is een heel ander Europa 
geworden dan de grondleggers, 
Monnet en in zijn voetspoor 
Schuman, Adenauer en De Gas
peri v;or ogen stond . Zij waren 
bereid op incidentele terreinen 
een supra-nationaal gezag te aan
vaarden indien dit nodig was 
voor de vrede en de veiligheid 
van Europa. Daarom waren ze 
voor de oprichting van de 
Europese Kolen- en Staalge
meenschap - de basis van de sa
menwerking tussen de erfvijan
den Duitsland en Frankrijk - die 
'oorlogsindustrieën' als kolen en 
staal bundelden. Enige jaren 
later, met de mislukking van de 
Europese Defensiegemeenschap, 
bleek al hoe fragiel dit beschei
den streven was. 

Het is evenwel een verteke
ning van de historische werke
lijkheid te zeggen dat zij streef
den naar een supra-nationaal ge
zag in Europa. Zij zagen de Eu
ropese Gemeenschap als middel 
om de nationale staat te verster
ken, de staat te doen uitgroeien 
tot wat we nu de verzorgings
staat zijn gaan noemen en zich 
daardoor te verzekeren van de 
loyaliteit van zijn burgers. Zij 
hadden een groot respect voor 
eigen identiteit en cultuur, voor 
nationale verworvenheden, eigen
heden en eventueel eigenaardig
heden. Schuman liet daarover 
geen enkel misverstand bestaan 
in zijn geschrift Pour l'Europe: 

'Onze Europese staten zijn een 
historische werkelijkheid. Het 
zou psychologisch onmogelijk 
zijn hen te doen verdwijnen. 
Integendeel, we moeten ons juist 
verheugen over hun verschillen-

DOSSIER EMU 

Europa 
op de 

verkeerde 
weg 

HERMAN WIGBOLD 

Oud-horifdredacteur van 

Het Vrije Volk en publicist 

de karakter en we wensen niet 
hen te doen verdwijnen noch 
gelijk te schakelen'. Van mensen 
met hun eruditie kon ook niet 
worden verwacht dat zij zo 
onhistorisch zouden handelen. 
Niemand heeft de eenwording 
van Europa beter bestudeerd dan 
Alan S. Milward en alleen al de 
titel van zijn boek verraadt zijn 
bevindingen: The Europeon Rescue 

rif the Nation-State. · 

Politieke eenheid alsfictie 

Dat veranderde toen in de loop 
van de jaren zestig en zeventig de 
Europese eenwording in handen 
kwam van mannen die een Ver
enigd Europa als doel in zichzelf 
zagen en een Europese superstaat 
als een trap in de ontwikkeling 
van de menselijke beschaving. 
Niemand heeft dat beter uitge
drukt dan Jacques Delors, de 
toenmalige voorzitter van de 
Europese Commissie toen hij zei 
te verwachten dat straks tachtig 
percent van de beslissingen die 
nu door nationale parlementen 
worden genomen in Europese 
handen zou overgaan, alsof dit 
een nasttevenswaardig doel zou 
zijn. De naam Europese Ge
meenschap werd vervangen door 
de veel pretentieuzere naam van 
Europese Unie hoewel in al die 
jaren de politieke eenheid van 
Europa geen stap naderbij is 
gekomen. 

Het faillissement van Europa 
als politieke eenheid was al jaren 
zichtbaar . Toen Engeland tien
tallen oorlogsschepen en duizen
den soldaten aan de Europese 
verdediging onttrok (en die 
waren toch zo nodig om ons 
tegen de So\fjet-Unie te bescher
men?) om de Falkland-eilanden 
terug te veroveren, was er nie
mand die ook maar de gedachte 
opperde dat het Verenigd 
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Koninkrijk daar toch op zijn minst enig overleg 
over had moeten plegen. Hetzelfde geldt voor de 
Franse kernproeven in Mururoa. Maar het geldt 
ook voor zaken waarbij de eigen nationale soeve
reiniteit niet op het spel stond. Europa sprak ook 
niet met één mond tegen het toenmalige apart
heidsregime in Zuid-Afrika en kortgeleden kon 
men het zelfs over Nigeria alleen eens worden door 
de te kiezen voor de laagste gemene deler. 

Maar het is vooral de gang van zaken in het voor
malige Joegoslavië dat overtuigend heeft aange
toond dat het verenigd Europa een fictie is. Wilde 
de één harder optreden, dan wilde de ander niet. 
Wilde de één Kroatië steunen, dan verzette de 
ander zich ertegen. Drie jaar hebben de Europese 
landen in het voormalige Joegoslàvië voortgemod
derd. De Verenigde Staten moesten Europa te hulp 
komen om alilians het begin van een oplossing te 
vinden voor wat een zuiver intern Europees pro
bleem is. 

Het Europese Hrif 
Nodeloze inbreuken op de nationale soevereiniteit 
moeten het ontbreken van een echte eenheid ca
moufleren. Meestal wijzen de beschuldigende vin
gers dan naar de bureaucratie in Brussel die vaststelt 
hoe groot de appeltjes mogen zijn, bepaalt hoe de 
tandpasta-tubes eruit moeten zien en voorschrijft 
dat koeien voortaan moeten worden geoormerkt. 
Regelgeving is uit, maar in Brussel bloeit die als 
nooit tevoren. Maar de grootste zondaar is he: 
Europese Hof van Justitie. Natuurlijk moet er een 
hof zijn dat erop toeziet dat de regels van een 
gemeenschappelijke markt in acht worden geno
men, maar politici zouden er verstandig aan doen 
de arresten te bestuderen. 

Het gaat daarbij niet om de vraag of men het met 
het Hof eens is. Maar als de Griekse regering veror
donneert dat babyvoeding alleen in apoilieken mag 
worden verkocht, dan lijkt me dat een zaak die men 
gevoeglijk aan de Griekse regering kan overlaten . 
Maar nee, dat mag niet volgens het Hof. En als het 
Europese Hof verbiedt dat een Don inicaner-kloos
ter in Duitsland de geproduceerde melk goedkoper 
levert aan een instituut dat ook door Dominicaoers 
wordt bestuurd, wil me ook niet onmiddellijk te 
binnen schieten dat daarmee het internationale con
currentie-beding wordt geschonden. En wist u dat 
een uiilieemse vogel als de Canadese zwarte gans 
volgens het Hof niet mag worden geschoten hoewel 
die niet op de lijst van beschermde vogels staat (zou 

minister Van Aartsen dit geweten hebben toen hij 
de jacht op nijlganzen vrij gaf?). 

Als het bij deze futiliteiten zou blijven, zouden 
we er misschien grapjes over kunnen maken maar 
het Hof laat het daar niet bij. Van sociale eenwor
ding is in Europa weliswaar geen sprake maar dat 
verhindert het Europese Hof niet uitspraken te 
doen over details van de sociale wetgeving, zoals in 
een Brits geval. Het Hof besliste dat een invalidi
teitsuitkering van het ouderdomspensioen mag 
worden afgetrokken en dat een vrouw de kosten 
van kinderopvang niet in mindering mag brengen 
op het bruto-inkomen. 

Er zijn nog belangrijker zaken. Het Europese 
Hof heeft zich uitgesproken tegen positieve discri
minatie van vrouwen. Volgens het Hof is het verle
nen van voorrang aan de vrouw bij gelijke geschikt
heid in strijd met het recht op gelijke behandeling. 
Later heeft het Hof in een individueel geval, 
Dalanke versus de stad Bremen die uitspraak herhaald. 
Volgens het ministerie van Sociale Zaken valt het 
allemaal wel mee maar ik zou mannen die zich 
gediscrimineerd voelen, toch aanraden zich tot het 
Europese Hof te wenden. Ze hebben een grote kans 
in het gelijk te worden gesteld. Nogmaals: of posi
tieve discriminatie gewenst of ongewenst is, doet 
niet terzake. Maar wat is ertegen dat het ene 
Europese land wel en het andere niet aan vrouwen 
voorrang verleent? 

Kortgeleden heeft het Hof een uitspraak gedaan 
over de onwenselijkheid van de vermenging van 
advies en rechtspraak in een instelling hetgeen vol
gens N Re-Handelsblad een bedreiging zou kunnen 
vormen voor het bestaan van de Raad van State die 
immers beide zaken behartigt. Waarom zou 
Nederland het oordeel over een vier eeuwen be
staand instituut moeten overlaten aan Europese 
rechters die onze geschiedenis niet kennen? 

Het optreden van het Hof toont aan hoe de Eu
ropese Unie ondanks het ontbreken van politieke 
eenheid al op weg is de eigen gebruiken, de eigen 
instellingen en de eigen cultuur van de verschillen
de landen gelijk te schakelen. Geen verstandig 
mens zal er bezwaar tegen maken dat boeren wor
den gedwongen zich aan een aantal richtlijnen te 
houden, dat aan vissers vangst-quota worden opge
legd om het leegvissen van de zee te voorkomen, 
dat het nationale regeringen wordt verboden staal
en andere industriëen met subsidies te ondersteu
nen waardoor de gemeenschappelijke markt zou 
worden ondermijnd, dat tuinders hogere gasprijzen 
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moeten betalen om de onderlinge concurrentie niet 
te vervalsen en dat kartels moeten worden ontbon
den. En terecht bemoeit de EU zich ook met 
milieu-wetgeving. Milieubewust produceren kost 
geld en het zou onjuist zijn als landen die minder 
streng zijn, daarvan voordelen zouden ondervin
den. Om over het afschaffen van onnodige grens
controles maar te zwijgen. 

Ontmantelde soevereiniteit 
Maar welk Europees belang is gediend met de 
genoemde uitspraken van het Europese Hof? En 
waarom zou Brussel bij de toetreding van Zweden 
hebben moeten eisen dat het zijn hoge accijnzen op 
alcoholhoudende dranken zou verlagen? Als 
Zweden een hoge accijns op alcohol als een middel 
ziet om het alcoholmisbruik tegen te gaan - naar 
mijn mening ten onrechte maar mijn mening is voor 
de Zweden weinig relevant - waarom zou Europa 
dat de Zweden willen verbieden? Het is toch merk
waardig dat de Verenigde Staten een zaak van leven 
en dood - wel of niet de doodstraf - overlaten aan 
de staten en dat Europa aan landen wil voorschrij
ven hoe zij moeten denken over positieve discrimi
natie van de vrouw en de bestrijding van het alco
holmisbruik. 

En waarom zou een Europese staat zijn eigen 
spoorwegen niet mogen subsidiëren? Met de 
gemeenschappelijke markt heeft het niets van doen. 
Niemand reist naar een land omdat ie er zo goed
koop met de trein kan reizen. Als een land uit 
milieu- of andere overwegingen een deel van het 
nationale inkomen wil besteden om de trein voor 
zijn onderdanen goedkoper te houden, waarom zou 
Europa zich daar dan mee moeten bemoeien? 

Nederland heeft in dit proces van de ontmante
ling van de eigen soevereiniteit een kwalijke rol 
gespeeld. Het is al begonnen met Luns die zich zo 
nodig als tegenstander van De Gaulle moest opwer
pen in diens streven naar het Europa der Vader
landen . Het is sindsdien doorgegaan. We spreken 
nu over Maastricht maar zijn inmiddels vergeten dat 
er eerst een ander 'Maastricht' was, het voorstel, 
gedaan toen Nederland voorzitter was van de 
Europese Raad van Ministers, ontworpen door 
staatssecretaris Dankert en ingediend namens het 
kabinet Lubbers-Kok. Het bevatte zulke ernstige 
inbreuken op de nationale soevereiniteit dat zelfs 
overtuigde Europeanen als Heirnut Kohl het met 
een vies gezicht van tafel veegden. 

En de herijking van ons buitenlands beleid -

meer aandacht voor het nationale belang - is te laat 
gekomen. Op de topconferentie in 199 2 in Edin
burgh lieten premier Lubbers en minister Kok de 
betalingspositie van Nederland binnen de Europese 
Unie geheel uit de hand lopen uit angst dat anders 
Europa uit elkaar zou vallen. De vertegenwoordi
gers van de zuidelijke landen, met name premier 
Gonzalez, eisten extra betalingen voor arme regio's 
waarmee ze de verminderde landbouwsubsidies 
konden compenseren. Engeland zag de bui hangen, 
eiste en kreeg een verlenging van de compensatie
regeling tot 1999. Ook Duitsland sleepte er een 
bedrag van 25 miljard uit voor de opbouw van 
Oost-Duitsland. Nederland bleef met lege handen 
zitten. Lubbers enDankert zeiden dat de gevolgen 
beperkt zouden blijven maar de werkelijkheid is 
een andere. Nederland werd met een klap de 
grootste netto-betaler. In de periode 1995-1999 zal 
Nederland ruim twintig miljard op tafel moeten 
leggen, meer dan de 1 8 miljard bezuinigingen die 
het kabinet-Kok met veel moeite bijeen wist te 
schrapen. Kok probeerde later nog een sliertje te 
redden door althans voor de dijkverzwaring geld te 
krijgen maar met steun van de Nederlandse (!) 
Euro-parlementariërs werd dit door het Europese 
Parlement bij de reserve gezet. 

De weBblijvers hebben Belijk 
Beslissingen over Europa gaan de laatste twintigjaar 
volledig top-down. Regeringsleiders beslissen, par
lementen volgen, het volk wordt niks gevraagd. Er 
wordt zelfs geen enkele poging ondernomen een 
discussie te ontketenen door bepaalde punten aan 
de orde te stellen uit vrees dat de kiezers dan wel 
eens een andere mening zouden kunnen hebben. En 
als ik iets van moderne management-filosofiëen heb 
geleerd, dan is het wel dat een dergelijke benade
ring op den duur fnuikend is voor de loyaliteit bin
nen het bedrijf. 

In Frankrijk stemde bij het referendum slechts 
51 percent voor Europa. Het zou ongetwijfeld een 
minderheid zijn als er nu, na de stakingen, een refe
rendum zou worden gehouden. In Zweden slaagde 
premier Carlsson erin een meerderheid van slechts 
52 percent te verwerven door het referendum tot 
een vertrouwenskwestie in zijn net gevormde 
sociaal-democratische regering te maken. D~ 
Denen zeiden neen, evenals de Zwitsers . En in de 
kernlanden van de Eu gaat bij de Europese verkie
zingen slechts een minderheid naar de stembus. 
Nederland, waarvan de machthebbers zich altijd zo 
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ostentatief pro-Europces gedragen vormde een 
dieptepunt met slechts ruim een derde van de kie-
zers . 

De wegblijvers hebben gelijk. Niet vanwege het 
veel gebruikte argument dat het Europese parle
ment nauwelijks macht heeft. Dat valt nogal mee; 
het heeft in ieder geval het begratingsrecht waarvan 
het overigens nooit gebruikmaakt. Maar de Euro
pese parlementariërs gedragen zich niet als parle
mentsleden maar als hoog betaalde P R-functiona
rissen die de Europese boodschap moeten verkon
digen. Het heeft dan ook geen enkele zin naar de 
stembus te gaan. Het Europese parlement kent in 
feite een één-partij-systeem. De afgevaardigden 
verschillen weliswaar van mening op onderdelen -
de een wil strengere eisen stellen aan de toetreding 
van Turkije en de ene partij wil strenger optreden 
tegen lobbyisten dan de ander - maar op het 
belangrijkste punt zijn ze het eens: elke maatregel 
waarbij nationale bevoegdheden worden overge
dragen, moet worden toegejuicht. 

Zelfs het vocabulaire is met honderdtachtig gra
den gedraaid. In de jaren vijftig stond het woord 
federalisme voor een eenwording waarbij de natio
nale soevereiniteit zo weinig mogelijk zou worden 
aangetast. Nu staat federalisme voor een superstaat, 
voor een Europa waarin Brussel alle touwtjes in 
handen heeft. 

De Duitse Brit Ralf Dahrendorf (Duitser van 
geboorte, nu lid van het Hogerhuis en Europees 
commissaris van '7o tot '74) zegt terecht dat er 
geen Europese identiteit bestaat. De veel gemaakte 
vergelijking met de Verenigde Staten gaat niet op. 
Amerika heeft van o.orsprong een homogene cul
tuur van protestants-puriteinse oorsprong. De 
komst van katholieke Italianen en leren bracht die 
niet in gevaar. Ze waren zo vastbesloten Amerikaan 
te worden en de Amerikaanse samenleving was zo 
open dat de homogeniteit niet werd doorbroken. 
Voorzover er in Amerika verschillen zijn, hebben 
die een ethnisch karakter: die tussen blanken, zwar
ten en - misschien - de Spaans-sprekenden. 

Hoe anders ligt dit in Europa · taar ieder land 
eeuwenlang zijn eigen weg is gegaan. Er is geen 
gemeenschappelijke taal, geen gemeeschappelijke 
historie, geen gemeenschappelijk rechtssysteem, 
laat staan een gemeenschappelijke cultuur. De cul
turele verschillen tussen bij voorbeeld Nederland 
en Italië zijn groter dan die tussen Nederland en de 
Verenigde Staten. Europa is dan ook geen politieke 
en culturele eenheid, het is een regio, bestaande uit 

landen die geografisch op elkaar zijn aangewezen. 
Daarop past een gemeenschappelijke markt. En 
nogmaals, bij een gemeenschappelijke markt passen 
supra-nationale instellingen. Daarop kan op een 
zeker moment ook een monetaire unie passen. 
Maar dan dient men er wel voor te zorgen dat het 
eigen huis op orde is. Een bedrijf gaat toch ook niet 
uitbreiden als het intern de zaken nog niet onder 
controle heeft? 

Europese fraude 
De financiën van de Eu zijn een zo grote wanboel 
dat de Europese Rekenkamer ook over 1 994 geen 
positieve verklaring van betrouwbaarheid wenst af 
te geven. Het jaarlijkse rapport, in de wandeling 
het 'blunderboek' genoemd, vermeldt dat een 
kwart van de uitgaven niet kan worden verant
woord. Al tien jaar oefent de Rekenkamer kritiek 
uit op het uitgavenbeleid zonder dat dit enig effect 
heeft. Los van fraude en slechte boekhouding gaat 
bovendien nog altijd de helft van de uitgaven naar 
de minst interessante economische sector: de land
bouw. De Eu dient de producent, niet de consu
ment. De prijs die de Europese consument betaalt 
voor vlees, graan en vooral voor boter en suiker ligt 
ver boven de wereldprijs waardoor ook de econo
mische positie van arme landen wordt ondermijnd. 
En het beperkt zich niet tot de landbouw. Toen een 
Britse firma goedkope verfkwasten uit China begon 
te importeren, legde de Europese commissie er 
prompt een invoertarief van 69 percent op. 

Het is hier niet de plaats om in te gaan op de 
grote fraude-zaken die in Europa spelen. De 
oprichting van de structuurfondsen, het zogenaam
de flankerende beleid, bedoeld om arme regio's te 
helpen, heeft die mogelijkheden nog vergroot. De 
Eu heeft niets geleerd van de ervaringen in Italië 
waar de regering sinds de jaren vijftig grote som
men geld pompte in de ontwikkeling van Zuid
Italië zonder dat dit enig noemenswaardig gunstig 
effect heeft gehad, integendeel de positie van de 
mafia heeft versterkt. En het merkwaardige is dat, 
terwijl de nationale soevereiniteit onnodig wordt 
aangetast, nu juist op fraude-gebied iedere Euro
pese controle ontbreekt. Dat wordt overgelaten 
aan de ontvangende landen die deze subsidies naar 
hun eigen oordeel voor de poortcri van de hel heb
ben weggesleept. Ook zonder enige fantasie kan 
men zich voorstellen wat van die controle terecht 
komt. Dat er ook wettig kan worden gerommeld, 
moge blijken uit het feit dat Nederland een subsidie 

437 



krijgt voor Flevoland als 'arme' regio terwijl het 
een van de rijkste landbouwgebieden in Europa is. 

De risico's van de E M u 
Er is dus nog heel wat werk te doen alvorens te dro
men van een EM u. Minister-president Kok heeft 
natuurlijk gelijk als hij zegt dat de twee toelatings
criteria, een overheidstekort van hooguit drie per
cent en .een overheidsschuld van hooguit zestig per
cent van het bruto nationale inkomen, goed zijn 
voor de economie en de werkgelegenheid. Een lage 
inflatie, een overheid die minder hoeft te lenen, dus 
meer geld voor investeringen tegen een lage rente. 
Er is geen speld tussen te krijgen. 

Helaas zit de wereld ingewikkelder in elkaar. 
Om die paradijselijke toestand te bereiken, zal een 
aantal landen zo ingrijpend moeten bezuinigen dat 
de werkloosheid in die periode sterk zal toenemen. 
Vele economen twijfelen dart ook of de E M u de 
oplossing is voor het probleem van de werkloosheid 
in Europa. Door de drachme enkele malen te deva
lueren heeft Griekenland het nog net kunnen red
den. Als het dat niet had gedaan - en dat kan niet 
binnen een monetaire unie - zou de export prak
tisch stil zijn komen te liggen en zouden de toeris
ten zijn weggebleven. 

De E M u heeft een ander nadeel. Het verscheurt 
het 'verenigd' Europa in 'sterke' en 'zwakke' lan
den en schept in feite twee Europa's: een eredivisie 
en een eerste divisie. Als de E M u het middel is om 
landen te dwingen tot monetaire discipline, gedra
gen sterkere (toegegeven: beter geregeerde) lan
den als Duitsland en Nederland zich als een vader 
die onwillige kinderen dwingt zich aan de normen 
van fatsoen te houden. Die poging zal falen zoals 
ook de vader faalt die zijn opgegroeide kinderen 
met geweld wil dwingen zich aan zijn normen te 
houden. De stakingen in Frankrijk hebben aange
toond dat, hoe vastbesloten een regering ook is, zij 
niet in staat is haar wil aan een onwillige maatschap
pij op te leggen. Het is op zichzelf zeer merkwaar
dig dat staatslieden die de 'maakbare samenleving' 
hebben afgezworen, denken dat de samenleving 
nog zo maakbaar is dat zij dit kunnen bereiken. 

De werkelijke reden voor de E M u is niet mone
tair maar politiek: de E M u als instrument een poli
tieke doorbraak te bereiken nu het met normale 
middelen niet is gelukt. Het bestuurslid van de 
Bundesbank, Osmar Issing had dit haarscherp door 
toen hij waarschuwde voor de risico's van een E M u 
en daaraan toevoegde dat de E M u 'geen gangmaker 
kan zijn van een politieke unie'. 

Maandenlang heeft minister-president Kok volge
houden dat de EM u er op de afgesproken tijd zou 
komen hoewel het al sinds eind december duidelijk 
was dat die datum niet gehaald zou worden. Chiracs 
buitenland-adviseur, Pierre Lellouche zette de 
toon: de EM u moet er natuurlijk komen maar of 
het tijdschema gehaald wordt, is een totaal andere 
zaak. De fractieleider van de Franse socialisten, 
Laurent Fabius, liet zich nog stelliger uit: de EM u 
komt er alleen als er een sociaal wonder gebeurt. 
Ook in Duitsland nemen de twijfels toe, niet alleen 
bij Oskar Lafontaine van de SPD, maar ook in de 
cD u en zelfs bij de Bundesbank, vooral nu blijkt dat 
zelfs Duitsland op het ogenblik niet aan de vastge
stelde normen voldoet. 

Tenen dromers en drammers 
Het heeft iets huichelachtigs, dat Nederland nog 
altijd als katalysator van een verdergaande Europese 
eenwording wil optreden, zelfs voor afschaffing van 
het veto-recht pleit, maar het bloed naar de wangen 
voelt stijgen als Chirac pleit voor een gemeenschap
pelijke drugspolitiek. Er is geen twijfel aan dat 
Nederland alle coffee-shops zou moeten sluiten als 
er een gemeenschappelijke Europese drugspolitiek 
zou komen. Die is er gelukkig niet maar er zou, 
principieel Europees gedacht, aanzienlijk meer 
reden voor zijn om op dat gebied tot een gemeen
schappelijk standpunt te komen dan over positieve 
discriminatie. Het toont ten overvloede nog eens 
aan hoe een klein land als Nederland voorzichtig 
moet zijn met het opgeven van nationale beslis
singsbevoegdheden. 

Het Europa dat Brussel en Straatsburg voor 
ogen zweeft, is een gevaarlijke hersenschim. Het 
zal nog decennia duren voordat er een gemeen
schappelijke buitenlandse politiek zal zijn. (Het is 
historisch gezien al een godswonder dat Europa 
heeft bereikt dat een oorlog tussen Europese landen 
uitgesloten is.) Die eenheid kan niet met kunstgre
pen worden afgedwongen; die moet groeien. Er is 
geen behoefte aan een Europa dat de burgers door 
de strot moet worden gewrongen. De echte 
Europeanen, zij die de historie en de diversiteit van 
Europa respecteren, moeten in het geweer komen 
tegen de dromers en de drammers die de eigen cul
tuur en de eigen instellingen ~iJlen opofferen aan 
een super-staat. Het woord van Huizinga geldt ook 
voor de ontwikkeling van Europa: 'Wie zich afge
sneden denkt van de herinnering aan zijn herkomst, 
groei en lotgeval, staat redeloos voor het leven'. 
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