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Met de oorlog in Oekraïne lijkt de Europese Unie eensgezinder dan ooit. Hebben we dan een 

dreiging van buiten nodig om te weten hoe waardevol de Europese Unie is? Misschien wel, maar 

er is meer. De idee van een verenigd Europa is al veel ouder en heeft een diepe religieuze oorsprong. 

In dit artikel laten Anjo Harryvan en Simon Polinder zien hoe de Rooms-Katholieke Kerk al eeuwen 

streeft naar Europese samenwerking en integratie om zo de spirituele en bestuurlijke verdeeldheid 

van Europe te boven te komen. Ze laten zien hoe grondleggers van wat nu de Europese Unie is 

gedurende de pioniersjaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw daarop voortbouwden.1

Geschiedenis en politiek Anjo G. Harryvan en Simon Polinder

De katholieke inspiratie van de Europese eenwordingsgedachte: 

De rol van de vier ‘heiligen’

Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse mi-
nister van buitenlandse zaken, een verklaring af 
waarin hij voorstelde een Europese Gemeenschap 

voor Kolen en Staal op te richten. De leden daarvan zouden 
hun zeggenschap over de kolen- en staalproductie bundelen. 
In deze Schuman-verklaring werd deze ongehoorde - want 
grensverleggende - ambitie als volgt toegelicht:

 Daar Europa niet tot stand gekomen is, hebben wij de oorlog 
gekend. (…) Door de samenvoeging van de kolen- en staal-
productie zullen onmiddellijk de gemeenschappelijke grond-
slagen voor de economische ontwikkeling, de eerste fase van 
de Europese volkerengemeenschap, worden gelegd en zal er 
een wending optreden in het lot van deze gewesten welke 
lange tijd oorlogswapens hebben moeten vervaardigen waar-
van zij zelf regelmatig het slachtoffer zijn geweest. De solida-
riteit van de productie welke aldus tot stand zal komen, zal 
tot gevolg hebben dat een oorlog tussen Frankrijk en Duits-
land niet alleen ondenkbaar doch ook materieel onmogelijk 
wordt. (…) Door de samenvoeging van de basisproductie en 
de instelling van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissin-
gen bindend zullen zijn voor Frankrijk, Duitsland en de an-
dere toetredende landen, zal dit voorstel de eerste concrete 
grondslagen leggen voor een Europese volkerengemeen-
schap, welke onmisbaar is voor het behoud van de vrede.2

Schuman stelde hiermee voor de zeggenschap over de zware 
industrie - met andere woorden oorlogsindustrie - aan een 
bovenstatelijk gezag toe te vertrouwen om aldus ons Europe-
anen georganiseerd te beschermen tegen onze neiging om 
interstatelijke conflicten te laten escaleren tot oorlogen. Dit is 
het begin van Europese eenwording. 

De Schuman-verklaring legde de basis voor de Europese 
Gemeenschap van Kolen en Staal. Daarom wordt ze ook wel 
de diplomatieke basis van de Europese revolutie in de inter-
nationale betrekkingen genoemd. Een revolutie die militair 
geweld tussen de EU-lidstaten onwaarschijnlijk of wellicht 
zelfs onmogelijk heeft gemaakt. Naast veiligheidsoverwegin-
gen speelden hierbij ook levensbeschouwelijke elementen 
een rol. Het ging Schuman om het hervinden van de eenheid 
van Europa. Hij staat hiermee in een lange katholieke tradi-
tie. De katholieke kerk heeft het proces van Europese samen-
werking en integratie, het proces van Europese bovenstatelijke 
eenwording namelijk van begin af aan krachtdadig en in-
vloedrijk gesteund. Er is geen institutie van gezag die zo con-
sequent en vasthoudend door de decennia heen het Europese 
project heeft gesteund als de katholieke kerk.

Europese eenwording en de katholieke kerk: een 
geschiedenis
Zoals we al zeiden, heeft de katholieke kerk Europese eenwor-
ding altijd constructief bejegend; overigens zonder daarbij 
kritiek te schuwen. Hieronder geven we daarvan een paar 
voorbeelden. Vervolgens laten we zien hoe deze stellingname 
geworteld is in de geschiedenis van de kerk en bovenal terug 
te voeren is op de katholieke perceptie van de Vrede van West-
falen, de vredesovereenkomst van 1648 die de basis vormde 
van het moderne Europese statenstelsel.

Maar laten we eerst aansluiting zoeken bij het heden-
daagse denken van de kerk over het Europese project. In 
maart 2007 werd tijdens de bisschoppenconferentie gespro-
ken over Europese integratie als het bouwen van een kathe-
draal: “Onze voorvaderen werkten meer dan honderd jaar 
aan een nieuwe kathedraal voor een beperkt aantal mensen. 
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Wij hebben in vijftig jaar een nieuwe ‘kathedraal’ gebouwd 
voor alle Europeanen”.3 In datzelfde jaar hield Paus Benedic-
tus XVI een toespraak over Europese eenwording, in het bij-
zonder voor de nieuwe van het communisme bevrijde 
lidstaten in midden en oost Europa:

 Het proces van de Europese eenwording [is] een werk met 
grote draagwijdte, dat vroeger door voortdurende conflicten 
en onzalige broederoorlogen een uiteengereten continent 
was, nu een lang ongekende vredestijd gebracht heeft. Vooral 
voor de volkeren van Midden en Oost Europa is deelname 
aan dit proces een verdere aanleiding, in hun eigen landen de 
vrijheid, rechtsstaat en de democratie te verstevigen.4 

Zijn opvolger, Paus Franciscus, preciseerde deze gedachte 
door het Europese project te kwalificeren als “iets volstrekt 
nieuws in de menselijke geschiedenis, mogelijk gemaakt door 
Gods genade”.5

Op andere momenten de afgelopen decennia zag de ka-
tholieke kerk zich geroepen juist kritisch te zijn. Bijvoorbeeld 
toen er geen verwijzing werd opgenomen naar God en/of het 
christendom in de concept-Europese grondwet van 2005. 
Een paar jaar later protesteerde de katholieke kerk tegen het 
niet-verankeren van de zondag als aparte rustdag in de EU-
arbeidstijden-richtlijn waar het Europees Parlement in de-
cember 2008 over stemde. De secretaris-generaal van de 
bisschoppenconferentie zei hierover: “Dit is een gemiste 
kans, zeker als we in ogenschouw nemen hoe Europese bur-
gers tegenwoordig een sociaal Europa verwachten, dat arbei-
ders en hun familie beschermt”.6

Vanwaar dan die hoofdlijn, de uitgesproken en nadruk-
kelijke steun van de kerk van Rome voor Europese samen-

werking en integratie? Een eerste antwoord luidt: omdat de 
Europese eenwording zoals die door Robert Schuman, Jean 
Monnet, Konrad Adenauer en Alcide De Gasperi rond 1950 
werd uitgedragen geheel in lijn was met het vredespro-
gramma van Paus Pius XII. In oktober 1939 had de Paus dit 
programma uitgesproken in zijn encycliek Summi Pontifica-
tus en in december van dat jaar presenteerde hij vijf vredes-
doelen in het college van kardinalen. In deze geschriften 
had de paus gehamerd op het grote verlies en gemis van de 
eenheid van de christenheid in het christelijk betoog over 
de grote internationale vraagstukken van Europa. De kerk 
– en impliciet ook de overige christelijke geloofsgemeen-
schappen – hadden als bovenstatelijke instituties een be-
langrijke rol te spelen in het te boven komen van de 
verdeeldheid en het werken aan herstel van de Europese 
vrede. Met andere woorden: de verloren Europese vrede 
moest bevochten worden tegen de kwade krachten van nati-
onalisme, fascisme en communisme en de totalitaire syste-
men die eruit voortkwamen. 

Pius XII bouwde met deze woorden nadrukkelijk voort op de 
betekenis die Europa toegedeeld had gekregen in het katho-
lieke denken als de bakermat en de thuisbasis van het christe-
lijk geloof. In deze vorm van denken werd de gepercipieerde 
eenheid van de christenen ten tijde van de middeleeuwen als 
alternatief en voorbeeld gesteld. Europa moest terug naar het 
middeleeuwse tijdperk waarin kerk, staat en samenleving een 
christelijke eenheid, een gemeenschap vormden. Een christe-
lijke gemeenschap onder het morele gezag van de kerk, die in 
latere eeuwen helaas geen stand had gehouden. Door schis-
ma’s, ketterijen, secularisatie, de opkomst van liberalisme en 
nationalisme en de ontkenning van het gezag van de kerk in 
sociale en interstatelijke vraagstukken was Europa afgezakt tot 
een interstatelijke anarchie. Met als gevolg de vreselijke bur-
geroorlogen die het continent nu teisterden in de vorm van de 
wereldoorlogen van 1914-1918 en 1939-1945. Alleen een herge-
boorte van de christelijke eenheid in gemeenschap kon aan 
deze lamentabele gang van zaken een eind maken.

Dit vertoog van Pius XII voor christelijke eenheid ging in 
zijn essentie en inspiratie vele eeuwen terug. Zoals aangereikt 
door Paus Gelasius I (492-496) die zich daarbij beriep op 
Lucas 22:38 waarin de apostelen zeggen: “Zie Heer, hier zijn 
twee zwaarden”. Waarop Christus antwoordde “Het is ge-
noeg”. En op de bekende passage uit Mattheüs waarin Jezus 
de strikvraag van de Farizeeën naar zijn loyaliteit afslaat met 
de woorden: “Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en 
Gode, dat Gods is” (Mattheüs 22:21, SV). Op basis van deze 
Schriftwoorden ontwikkelde Galasius de zogenoemde twee-

Robert Schuman (1886-1963)

Vanwaar de uitgesproken en 

nadrukkelijke steun van de 

kerk van Rome voor Europese 

samenwerking en integratie?



4|2022 16 Geschiedenis en politiek

zwaardenleer. Hij riep op tot eenheid van de christenheid – 
ongeveer wat nu het territorium van de Europese Unie beslaat 
– en daartoe tot samenwerking van de geestelijke macht, de 
kerk, met de wereldlijke macht, het Romeinse rijk. Want de 
menselijke werkelijkheid – aldus Galasius – was verdeeld in 
die twee machtssferen, een geestelijke en een wereldlijke, elk 
met een eigen gezag, dus een eigen ‘zwaard’, en eigen recht-
spraak en andere verantwoordelijkheden.

Gelasius’ tweedeling van het gezag binnen het verenigde 
christendom zou de eeuwen erna nader uitgewerkt worden: 
twee piramides, een kerkelijke en een wereldlijke. De katho-
lieke kerk met aan het hoofd de bisschop van Rome en het 
Romeinse Rijk met aan het hoofd de Romeinse keizer. In la-
tere eeuwen werd de notie van het Romeinse Rijk overgedra-
gen op het rijk van Karel de Grote en vervolgens op de 
opvolger van diens Rijk, het Habsburgse Rijk, ook wel ‘het 
Heilige Roomse Rijk’ of ‘het Heilige Roomse Rijk der Duitse 
natie’ genoemd. De erfopvolgers van het Romeinse rijk waar 
ook de Nederlanden tot 1648 – formeel, niet feitelijk meer – 
deel van uitmaakten.

De verhouding tussen de twee zwaarden, de twee gezags-
centra was een voortdurend punt van discussie. Kende God 
rechtstreeks het gezag aan wereldlijke heersers toe of via de 
paus? En bij wie berustte het gezag om hoge geestelijke 
ambtsdragers te benoemen, bij de keizer en zijn koningen of 
bij de paus en zijn kardinalen en bisschoppen? Deze zoge-
noemde investituurstrijd leidde bij herhaling tot een machts-
strijd tussen de twee autoriteiten. Waarbij de paus bij 
gelegenheid als machtig wapen de excommunicatie inzette. 
Zo werd keizer Hendrik IV van het Heilige Roomse Rijk ge-
dwongen om naar Canossa te gaan om daar zoete broodjes te 
bakken met de paus. In 1077 volbracht Hendrik IV de kerke-
lijk voorgeschreven boete door op drie achtereenvolgende 
dagen in boetekleed en blootsvoets voor de poort van het 
kasteel waar de paus verbleef te verschijnen. De paus herriep 
vervolgens de banvloek die hij over Hendrik IV had uitge-
sproken.  

Ondermijning van de eenheid van het christendom
De noties van eenheid van de christenheid onder het geza-
menlijk gezag van de paus en de keizer vormden een vertoog, 
een idealisering, een streven. Een streven dat gedurende de 
latere middeleeuwen ernstig averij opliep door krachten die 
zowel de wereldlijke als de spirituele eenheid van het chris-
tendom ondermijnden. Door de opkomst van het protestan-
tisme in zijn diverse verschijningsvormen werd het geestelijk 
gezag aangetast. Het gezag van de keizer van het Heilige 
Roomse Rijk was al eerder, in de periferie van Europa, in 
Scandinavië en in Engeland, meer theoretisch dan feitelijk en 
werd in de zestiende en zeventiende eeuw verder aangetast 
door regionale machthebbers, zoals de koningen van Frank-
rijk, of de opstandige burgers van de Noordelijke Nederlan-
den die zich wegens fiscale grieven en uit sympathie voor de 
nieuwe protestantse geloofsovertuigingen aan de centrale 
macht van keizer en paus wensten te ontworstelen. De keizers 
Karel V en Philip II poogden met militair geweld dit tij te 
keren. Hetzelfde gold voor de bisschoppen van Rome met 
hun eigen wapens van contrareformatie en inquisitie.

De vrede van Westfalen (1648) als dieptepunt; 
Europa’s spirituele en politieke eenheid in gevaar!
Voor beide twee gezagscentra gold de vrede van Westfalen van 
1648 als een absoluut dieptepunt in de ondermijning van de 
beoogde eenheid van de christenheid en van het gezag van paus 
en keizer. Tekenend is de afkeuring door paus Innocentius X 
van het Verdrag van Westfalen: “De vrede van Westfalen is van 
nul en generlei waarde. Ongeldig, onrechtvaardig, verfoeilijk, 
verdoemd, betekenisloos en voor altijd zonder gevolgen”.7 
Waarom was die vrede van Westfalen vanuit de positie van de 
keizer en de paus zo precair? Vooral om twee redenen:
1) De verdragsluitende partijen erkenden elkaar over en weer 

als het hoogste gezag in hun staten – als zogenoemde ‘soe-
vereine regeringen’. Niet langer werd het gezag van de 
Roomse Keizer, zelfs niet in theorie, als het hoogste erkend. 
Daarmee werd de politiek-bestuurlijke eenheid van de 
christenheid de facto opgegeven.

2) De regeringen van de staten die elkaar over en weer als 
soeverein erkenden, besloten tot een godsdienstvrede op 
basis van de formule: Cuius regio, eius religio (“wiens ge-
bied, diens geloof ”). Met andere woorden: het was aan de 
wereldlijke heerser over een gebied om te bepalen welk 
godsdienst, of welke godsdiensten, toegestaan werden: ka-
tholicisme, een of meer vormen van protestantisme, of een 
combinatie ervan.

Zo legde 1648 de basis voor een nieuw Europese orde, op basis 
van verdeeldheid, op basis van staatssoevereiniteit tezamen 
met religieuze fragmentatie in plaats van op een streven naar 
bestuurlijke en spirituele eenheid. Een nieuwe orde die vol-
gens het denken van de kerk en leidende delen van de chris-
tendemocratie in Duitsland, Frankrijk en Italië rechtstreeks 
verantwoordelijk was voor de uitwassen van nationalisme die 
leidden tot het bloedvergieten van 1914-1918 en 1939-1945. Het 
is tekenend dat van de encycliek Summi Pontificatus (1939) – 
dat betekent ‘van het opperste pontificaat’ – de ondertitel 
luidde: ‘Over de eenheid van de menselijke maatschappij.’ Een 
encycliek voor nieuwe eenheid van de christelijke samenle-
ving tegen de nationale verdeeldheid die tot zulk een orgie 
van interstatelijk geweld aanleiding had gegeven. Het is 
daarom dat de katholieke kerk zo nadrukkelijk steun heeft 
gegeven aan Europese eenwording. Het streven van Robert 
Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet en van Alcide De 
Gasperi – de vier pioniers van wat nu de Europese Unie is – 
om te werken aan een nieuwe bovenstatelijke politieke ge-
meenschap met grensoverschrijdende bevoegdheden, sloot 
nauw aan het streven naar politieke en spirituele eenheid 
zoals de katholieke kerk dat altijd had voorgestaan. 

De rol van de vier ‘heiligen’
In het voorgaande deel hebben we betoogd dat de katholieke 
kerk het project van Europese eenwording van harte steunde 
en nog steeds steunt omdat ze erin de belofte tot het te boven 
komen van de Europese temporele én spirituele verdeeldheid 
ziet. In het onderstaande deel willen we kijken naar de be-
weegredenen van de hierboven genoemde vier mannen die 
gewerkt hebben aan de bestuurlijke eenheid van Europa. We 
zullen zien dat voor deze ‘European saints’ (zoals professor 
Alan Milward van het Europees Universitair Instituut in Flo-
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rence ze wel én plagend én betekenisvol aanduidde8) eveneens 
de vrees voor overmatig nationalisme en het streven naar 
christelijke eenheid belangrijke drijfveren waren.

Robert Schuman
Robert Schuman werd geboren in Lotharingen, de streek die 
samen met de Elzas na de Frans-Duitse oorlog van 1870 door 
Duitsland werd geannexeerd. Hij was kind van een Franse 
vader en een Luxemburgse moeder. Schuman was devoot ka-
tholiek, die een vrijwel monastiek leven van grote soberheid 
leidde. Hoewel hij was opgeleid als Duits jurist, werd hij na het 
einde van de Eerste Wereldoorlog en de teruggave van Lotha-
ringen aan Frankrijk, Fransman. Uiteindelijk werd hij minister 
van Buitenlandse zaken en minister-president van Frankrijk. 
Hij had de verdeeldheid van Europa aan den lijve ondervon-
den: “De grenzen zijn de littekens van de Europese geschiede-
nis” meende Schuman, met recht van spreken. Schuman sprak 
Duits, Frans en Luxemburgs, alle drie als moedertaal en als 
cultuurtaal. Duits of Frans nationalisme was aan zo iemand 
niet besteed. Hij was een katholieke Europeaan uit Lotharin-
gen en daarop baseerde hij zijn politieke doelen. Het is daarom 
dat de biografie van Schuman geschreven door Alan Paul Fi-
mister in de titel spreekt over het belang van deze staatsman en 
bovenal “the reunification of Europe”, let wel: de hereniging 
van Europa.9 Volgens Fimister probeerde Schuman in lijn met 
Paus Leo XIII (1878-1903) het gedachtegoed van Thomas van 
Aquino nieuw leven in te blazen ten behoeve van een vrij en 
christelijk verenigd Europa. Volgens Schuman was Europa een 
geestelijke en culturele gemeenschap met een missie: “Het op-
geven van Europa zou neerkomen op zelfmoord, maar niet 
enkel dat: Het zou ook neerkomen op het verzaken van de his-
torische opdracht die ons bijna tweeduizend jaar geleden door 
onze voorouders is toevertrouwd.”10

Schuman heeft in deze geest geleefd en gehandeld. Na zijn 
terugtreden als minister is hij als ‘apostel voor Europa’ door-
gegaan met het verspreiden van het geloof in een verenigd 
Europa tot zijn dood in de vroege jaren zestig. Un pèlerinage 
– een pelgrimstocht – voor Europa en voor de Europese een-
wording, zo noemde hij zijn leven.11  

Schuman pleitte voor Europese integratie langs de weg van 
de geleidelijkheid waarbij niet overhaast moest worden. Het was 
een project van lange adem. “Europa zal niet in een klap ge-
maakt worden, noch in een keer in haar gemeenschappelijkheid.”12 
Een opgelegde straffende vrede zoals die van Versaille van 1919 
werkt niet, volgens hem. Een duurzame Europese vrede tussen 
Duitsland en Frankrijk moest door die beide landen en samen-
levingen gedragen worden.13

Veel van de persoonlijke levenservaringen van Robert Schu-
man zien we terug in de geestelijke ontwikkeling van een 
tweede pionier van het verenigde Europa, Schuman’s Itali-
aanse collega Alcide De Gasperi. 

Alcide De Gasperi
Evenals Schuman was ook De Gasperi een katholiek uit een 
grensstreek, in zijn geval de Alto Adige, de regio in noord-
Italië die in het Duits ‘Süd-Tirol’ wordt genoemd. De Gasperi 
zijn moedertaal was Duits. Hij studeerde aan de universiteit 
van Wenen. In 1911 werd hij verkozen tot lid van het parlement 
van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, het Habs-
burgse keizerrijk, waar die grensstreek toen nog toe behoorde.

Het leven als burger en bestuurder van die multi-etnische 
staat bracht De Gasperi tot de overtuiging dat het samenwo-
nen van verschillende nationale etniciteiten enkel mogelijk 
was door erkenning van een gemeenschappelijk hoger gezag. 
Hij koppelde daarmee de bovennationale Donau-monarchie 
van de Habsburgers aan het te verenigen Europa. Hij liet zich 
dan ook door de bovennationale Habsburgse monarchie 
(Oostenrijk-Hongarije) inspireren in zijn ideeënvorming. In 
zijn boek Wederopbouwideeën van de christendemocratie, ver-
schenen tijdens de oorlog in 1943, betoogde hij dat de volke-
ren en naties van Europa “beperkingen van hun soevereiniteit 
zullen moeten aanvaarden, ten gunste van grotere solidariteit 
tussen hun vrije volkeren”.14

Met het verdrag van Versaille van 1919 werden Zuid-Tirol 
én daarmee De Gasperi Italiaans. De Gasperi werd na de 
Tweede Wereldoorlog de eerste katholieke minister-president 
van de Italiaanse staat, die zeer anti-kerkelijk gegrondvest 
was en daarom een moeizame relatie met de katholieke kerk 
kende. Desondanks slaagde hij erin de Italiaanse elite én de 
bevolking mee te krijgen in zijn steun aan het Europese pro-
ject. De Gasperi was loyaal aan zijn nieuwe land, Italië, maar 
net als Schuman wel met een nuance. Zijn vaderland was het 
katholieke Trento, in de Alto Adige.15

Hij waarschuwde voor de excessen van overmatige natio-
nalisme: “Men wil de jeugd opvoeden met de gedacht dat de 
natie boven alles gaat. […] Dat is onwaar. Wij buigen enkel 
voor de hoogste waarheid, die onafhankelijk van en onveran-
derlijk door menselijke ideeën is en waar wij onze noties van 
gezin, vaderland en natie op afstemmen.”16 Met andere woor-
den: enkel het geloof geeft ons een vaste waarde. Opvattingen 

Alcide De Gasperi (1881-1954)
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over het gezin, het vaderland en het volk komen op de tweede 
plaats. De staatsman De Gasperi was een onvermoeibaar pre-
diker tegen de gevaren van nationalisme dat op zulk een fa-
tale wijze tot de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 
had geleid. 

Konrad Adenauer
Adenauer was afkomstig uit het Rijnland, een grensregio die 
door de eeuwen heen bron van conflict tussen Duitsland en 
Frankrijk geweest was. Hij omschreef zichzelf als ‘een man 
van de grens’, een politicus uit het Duitse Rijnland, dat na het 
verdrag van Versailles lange tijd onder internationale controle 
had gestaan tot het opnieuw werd bezet door de troepen van 
Hitler- Duitsland in 1936. Adenauer was de eerste bondskan-
selier van de Bondsrepubliek, het nieuwe Duitsland, bevrijd 
van het nationaalsocialisme.

Het Europese project bood Adenauer de kans om een 
nieuw – want Europees – Duitsland te maken. Een nieuwe 
Duitse staat, in vrede met Frankrijk, een staat die in alle op-
zichten afstand nam van de verschrikkingen van het Derde 
Rijk. Adenauer zag Europese integratie als de weg vooruit om 
de demonen van Duitsland te boven te komen. Hij heeft die 
kans met beide handen aangegrepen. Niet onbelangrijk in dit 
verband is dat Adenauer in staat was om in het Duits, zijn 
moedertaal, met de mede-katholieken Robert Schuman en 
Alide De Gasperi te overleggen over Europese vraagstukken.

Voorgaande drie pioniers van Europa waren dus drie 
Duitstalige devoot-katholieke mannen uit historisch getor-
menteerde grensregio’s. Uit hun artikelen, boeken en toespra-
ken komt de christelijke inspiratie in hun denken over Europa 
nadrukkelijk naar voren. Alle drie zagen ze Europa’s christe-

lijk en culturele erfgoed als het raison d’être, het bestaansrecht 
van de Europese eenwording. Het was nadrukkelijk niet de 
dreiging van het communisme, of die van een derde wereld-
oorlog, of de noodzaak samen te werken in het kader van het 
Marshallplan, hoezeer die factoren de gevoelde noodzaak tot 
samenwerking en hereniging ook versterkt hebben. Tot het 
centraal gestelde Europese erfgoed behoorden de Grieks-Ro-
meinse en christelijke wortels van de beschaving. Uit het Eu-
ropese erfgoed komt voort wat Schuman de Europese geest 

noemde. Een geest – zo schreef hij – die ons ervan bewust 
doet zijn dat we deel uitmaken van een culturele familie en 
die ons de wil geeft om die gemeenschap te dienen in een 
geest van solidariteit, zonder verborgen hegemoniale aspira-
ties of zelfzuchtige uitbuiting van anderen.

Jean Monnet 
Van de vierde hier te bespreken pionier – Jean Monnet – was de 
katholieke inspiratie minder evident. Toch zei Konrad Adenauer, 
die na zijn eerste ontmoeting met Monnet diep van hem onder 
de indruk was: “Dieser Mensch is uns von Gott gegeben”.17

Jean Monnet was een hoge Franse ambtenaar die Schu-
man wees op het belang van de zware industrie voor het 
krijgsbedrijf. Als je de zeggenschap over de zware industrie – 
dus over de kolen en staalsectoren – kon onttrekken aan de 
nationale regeringen en zou toevertrouwen aan een auto-
nome bovenstatelijke organisatie, zou een nieuwe oorlog tus-
sen Duitsland en Frankrijk onmogelijk worden gemaakt. Hij 
was de instigator en opsteller van de Schuman-verklaring van 
9 mei 1950, de dag die nu elk jaar gevierd wordt als de verjaar-
dag van het verenigde Europa.

Monnet was een was een op de Angelsaksische wereld ge-
oriënteerde Franse wereldburger. Hij was opgeleid in Londen 
in de financiële wereld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte 
hij voor de Britse regering en tijdens de Tweede  Wereldoorlog 
voor de Amerikaanse regering. In beide gevallen als logistiek 
genie. Voor grenzen had hij geen sympathie: “Moet ik dan ie-
mand omdat hij van de andere kant van de grens komt anders 
behandelen?”18 Het denken in termen van nationale soeverei-
niteit vond hij ronduit gevaarlijk. Denken vanuit nationale 
soevereiniteit was in zijn ogen juist het probleem, niet de op-
lossing. De oplossing was het creëren van grensoverschrij-
dende gemeenschappelijke instituties met bovenstatelijke 
eigen bevoegdheden. Monnet leidde de onderhandelingen 
tussen West-Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux-landen Konrad Adenauer (1876-1967)
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die leidden tot de oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS). Als voorzitter van de Hoge Auto-
riteit van de EGKS, de voorloper van de hedendaagse Euro-
pese Commissie, gaf hij leiding aan de ‘eerste Europese 
regering’.

Monnet kon zijn revolutionaire ideeën voor georgani-
seerde Europese interdependentie verwoorden, geïnspireerd 
en gesterkt als hij was door zijn mondiale netwerk. Zijn con-
tacten in Europa, Amerika, China en de Sovjet-Unie stelden 
hem in staat Europa in een mondiaal perspectief te plaatsen, 
voorbij de Tweede Wereldoorlog, voorbij verhoopte natio-
nale grootheid en de gepropageerde romantiek van Europa’s 
koloniale rijken. Ook hij was in de katholieke kerk geschoold 
in het denken in grensoverschrijdende en supranationale 
verbanden.

Conclusie
Europa blijkt eensgezind als het gaat om het optreden tegen 
Rusland en de steun die het geeft aan Oekraïne. De dreiging 
van buiten is echter ontoereikend om een duurzame Europese 
eenheid te verkrijgen. Dan moet namelijk ook gewerkt wor-
den aan wat de ziel van Europa kan worden genoemd. Dat 
hoeft niet het middeleeuwse model van een ongedeeld Europa 
te zijn, maar in de geest daarvan kan er wel gewerkt worden 
aan een gedeelde bezieling van het Europese project. Het ligt 
daarbij voor de hand te rade te gaan bij de levensbeschouwe-
lijke tradities. We zijn namelijk schatplichtig aan dat wat ons 
is overgeleverd. Als een goed rentmeester zijn we verantwoor-
delijk om de overgeleverde instituties creatief door te geven in 
lijn met de bedoeling van de architecten ervan. Met dit artikel 
hebben we inzicht gegeven in de ideeënwereld van een aantal 
van deze architecten. De manier waarop we in onze tijd Euro-
pese eenheid moeten vormgeven zal zonder twijfel anders zijn 
dan toen. Maar het belang van een gedeelde ethos voorbij ge-
deeld eigenbelang is onverminderd groot. 
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