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De bijdragen in dit nummer van F&P hebben betrekking op twee (overigens 
samenhangende) thema’s. ‘Europa’ en ‘vrijheid van meningsuiting’. Welk Euro-
pa willen wij? Dat van de Grieken? Dat van de Duitsers? Dat van de Engelsen? 
Dat van de kosmopolieten? De populisten? En willen we Europa eigenlijk? In dit 
nummer van F&P wordt de ‘vraag naar Europa’ gesteld in de vorm van een dis-
cussie (onder themaredactie van Sjaak Koenis, met dank aan Rutger Claassen) 
naar aanleiding van de recente publicatie Van welk Europa houden wij? van de 
hand van Dick Pels. Europa heeft het niet makkelijk. Er zijn bedreigingen van 
binnen – Grieken, Engelsen, tal van populistische partijen – en er zijn bedreigin-
gen van buiten – Poetin, moslimterroristen, en zo voort. Pels bepleit een “nieuwe 
passie voor Europa” in de vorm van een “Europatriottisme: een derde weg tussen 
het enge maar concrete nationalisme en het ruimere maar voor veel mensen te 
abstracte kosmopolitisme.” Dat betekent onder meer dat we moeten komen tot 
een niet eenvoudige combinatie van de ‘zachte’ kant van Europa – het Europese 
individualisme, de Europese vrijzinnigheid en de Europese democratie, vermo-
gen tot zelfrelativering en zelfkritiek, zachtmoedigheid en tolerantie, bereidheid 
tot luisteren en twijfelen –, met een even noodzakelijke ‘harde’ kant, want Eu-
ropa moet wel “voldoende weerbaar zijn tegenover vijanden die niet worden ge-
plaagd door onzekerheid en die veel minder scrupules kennen”. Anders gezegd: 
“De democratie moet zelfverzekerd en weerbaar zijn.”

Als eerste reageert Vincent Lagendijk in “Een Europa waar je EU tegen zegt?”. 
Hij concentreert zich op twee punten in Pels’ essay. Het eerste betreft “het ogen-
schijnlijke samenvallen van de ‘Europese Unie’ met ‘Europa’ in het essay”; het 
tweede punt is het “te selectieve, en daardoor te positieve, beeld dat Pels neerzet 
van de Europese ziel of identiteit.” Want, inderdaad, over welk Europa gaat het: 
“Is het Europa, de mooie mythische Fenicische prinses … Of is het de technocra-
tische institutie, de Europese Unie?”. En daarmee verbonden: wie, of misschien 
wat, zijn de ‘Europeanen’ dan? Overigens doet dat, aldus Lagendijk, niets af aan 
Pels “fraaie liefdesverklaring” aan Europa, die is “leesbaar en inspirerend”.

Hylke Dijkstra neemt in “De Logica van de Verscheidenheid. Waarom wij niet al-
lemaal van Europa houden” de rol op zich van ‘advocaat van de duivel’. Waar Dick 
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Onveilige burger en bange politiek?
Van 9/11 tot Edward Snowden en verder

Als de aanslagen van 11 september 2001 ergens toe geleid hebben, is het 
een angstpsychose. Niet zozeer een angstpsychose onder burgers, waar po-
litici zo graag naar verwijzen, maar een onder politici zelf. Na elke aanslag 
doet zich een veiligheidskramp voor, die leidt tot een reeks nieuwe maatre-
gelen bovenop de al bestaande. Telkens opnieuw wordt gesteld dat nieuwe 
initiatieven nodig zijn omdat de oude niet voldoen. Maar de oude maatre-
gelen worden zelden heroverwogen en geëvalueerd op hun efficiëntie, laat 
staan op hun proportionaliteits- of ethisch gehalte.
In dit boek wordt de balans opgemaakt van het veiligheidsbeleid in Amerika 
en Europa sinds 9/11. Die evaluatie gebeurt in confrontatie met de burger- 
en mensenrechten. De vraag wordt gesteld of de inbreuken op die rechten 
onontkoombaar zijn en of ze eigenlijk in verhouding zijn tot het kwaad dat 
ze willen voorkomen. Centraal staat dus de spanning tussen de veiligheid en 
de rechten van de burger en de vraag in hoeverre ze werkelijk rivalen zijn.
Dit is een boek dat niet alleen de realiteit in kaart brengt en evalueert, maar 
ook inzichten biedt in de weerkerende, vaak eenzijdige en kortzichtige keu-
zes die gemaakt worden in tijden van terreur, en de verborgen logica die 
hierachter schuilt.
Wim Smit is doctor in de theologische ethiek, gespecialiseerd in terrorisme, 
veiligheidsbeleid en mensenrechten. Een thematiek waarover hij ook blogt.
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Pels eenheid ziet, ziet Dijkstra vooral verscheidenheid: “Het is een verscheiden-
heid die Europa tot nu toe heeft overleefd. Het is ook een verscheidenheid die 
Europa in de komende jaren en decennia in verdere problemen gaat brengen. Het 
is niet een verscheidenheid tussen de lidstaten, maar vooral een verscheidenheid 
binnen de lidstaten en tussen de verschillende regio’s en bevolkingsgroepen. Het 
is een verscheidenheid waarvoor Europa niet is ingericht en waar Europa weinig 
mee kan.” Een actuele advocaat van een actuele duivel.

In “Grensbewoners, of Van welk Europa houden wij?” is er sprake van gemengde ge-
voelen bij Sjaak Koenis: “Tussen Pels’ droom van een Europese beschaving en de 
huidige EU gaapt met andere woorden een kloof die alleen met veel (meer) macht 
en geweld gedicht kan worden.” Europa kan zich alleen handhaven in de concur-
rentiestrijd met de Verenigde Staten en de opkomende industriële grootmachten 
zoals China en India wanneer het erin slaagt de economie zo concurrerend mo-
gelijk te maken. En dat gaat niet vanzelf. Het brengt machtsconflicten met zich 
mee die, afhankelijk van de uitkomst, kunnen resulteren in “meerdere Europa’s”. 
Daarbij hecht Koenis weinig geloof aan “een kosmopolitisch Europa dat ‘voorbij 
de natie’ zal geraken”. Anders gezegd: “Meer EU leidt niet tot minder natiestaten, 
maar tot meer Europese politiek binnen de afzonderlijke natiestaten.”

Georgi Verbeeck stelt de vraag naar “Meer of minder herdenken voor Europa?”. 
Pels plaatst zijn euro-optimisme tegenover een in zijn ogen modieus europessi-
misme dat we ons eigenlijk alleen maar (laten) aanpraten. Hoe dat euro-optimis-
me te versterken? Hoe ons gevoel voor Europa aanwakkeren? Wellicht “door dat 
in rituelen en symbolen uit te drukken, zoals in feestdagen, herdenkingsdagen, 
vlaggen, nationale volksliederen, maar ook om het even welk ander publiek eve-
nement.” Pels, aldus Verbeeck, wil onze Europese identiteit stevig verankeren in 
de manier waarop we naar het verleden kijken. Maar is onze historische erfenis 
niet te grillig, te complex en te tegenstrijdig om er ‘lessen uit te trekken’, laat 
staan om er uit af te leiden wie we zijn of wie we willen zijn?

Tenslotte reageert Pels op zijn critici: “… het ongrijpbare ding ‘Europa’ geeft daar 
ook alle aanleiding toe: als belangrijkste beschavingsideaal van onze tijd is en 
blijft het ‘essentieel omstreden en betwistbaar’.”

Aansluitend komt op verschillende manieren het recht op vrijheid van menings-
uiting ter sprake. Eerst verdedigt Ton Vink in zijn Minima Philosophica de stel-
ling dat wij allemaal Godgegeven zijn, of ons tenminste als zodanig zouden moe-
ten beschouwen. Als stap op weg naar een Europa waar we van houden.

Daarna bespreekt Rob van Gerwen in “Spoort de wet wel helemaal (met de esthe-
tica)? De zaak Van Giel vs. Tuymans” een geruchtmakende plagiaat-kwestie. En 
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om met de deur in huis te vallen: “Rechters die over esthetische zaken moeten 
oordelen – dat is een doodlopende weg.” En dat is niet omdat er in de zaak Van 
Giel vs. Tuymans sprake is van een gerechtelijke dwaling; de letter van de wet 
wordt gevolgd. Maar Van Gerwen betoogt eerder dat er iets verkeerd is met die 
wet. Waarom? Omdat de wet handelt over esthetische zaken waar ze weinig van 
begrijpt: “Zo neemt ze aan dat creativiteit zowel meetbaar als privé-eigendom is. 
Quod non.” Na een interessant betoog concludeert Van Gerwen: “Dat deze zaken 
niet objectief verhelderd kunnen worden, maar alleen subjectief, komt omdat 
deze praktijken intern gedefinieerd zijn (en dus circulair), en men eraan moet 
participeren om er iets zinvols over te kunnen zeggen – iets wat de wet niet van 
de rechter lijkt te vereisen. En precies daarom vormen deze wetten een doodlo-
pende weg.”

Floris Mansvelt Beck stelt vervolgens in “Vrijheid van meningsuiting, tolerantie 
en het PEN-Award-protest” de vraag of de redactie van Charlie Hebdo een prijs 
verdient wegens het moedig verdedigen van de vrijheid van meningsuiting. Hoe 
moet de vrije meningsuiting van Charlie Hebdo eigenlijk gewaardeerd worden? 
“Is dit een voorbeeld van moed, van noodzaak, of juist van intolerantie? Is deze 
te prijzen of af te wijzen? Dat deze vragen gesteld worden om te bepalen of een 
prijs voor die vrije meningsuiting op zijn plaats is, en niet bij wijze van duiding 
van de aanslag zelf, creëert bovendien de ruimte voor reflectie en analyse die bij 
een directere benadering afwezig is. In dit essay zal ik dan ook dankbaar gebruik 
maken van de ingang die het protest tegen het toekennen van de PEN-prijs aan 
Charlie Hebdo biedt om na te gaan wat de rol en de waarde is van de vrijheid van 
meningsuiting in een liberale samenleving.” De vraag naar die rol moet steeds 
opnieuw gesteld worden, want wat “redelijk is en wat onredelijk, dat bepaalt in 
een overwegend levensbeschouwelijk liberale samenleving de levensbeschouwe-
lijk liberale meerderheid.” En ook dat is niet vrij van risico’s.

Er volgen een drietal boekbesprekingen (‘Piketty’ door Ingrid Robeyns; ‘Van de 
Gronden’ door Floris van den Berg, ‘Valkenberg’ door Kees Hellingman) waarna 
enkele signalementen het formele deel van dit nummer van F&P afsluiten.

—

Het VFP-katern. Tenslotte biedt het VFP-katern, zoals gebruikelijk, de Vereni-
ging voor Filosofische Praktijk (VFP) een podium om met de eigen leden en de 
buitenwereld te communiceren, met bijdragen van Marja Havermans, Dorien 
Brunt, Andert Loman, Saskia van der Werff en Peter Harteloh. Het VFP-katern 
heeft daarbij een eigen onafhankelijke redactie.


