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De passage bevat twee elementen die mede aanleiding hebben 
gegeven tot het onderzoek dat ik u hier presenteer. Het eerste 
element is het geopinieerd individualisme waarop het heden-
daagse populisme gedijt. Het tweede element is het idee dat 
elke cultuur, elke groep, elk individu zijn identiteit ontleent 
aan wat hij niet is. Ook Europa kan pas goed worden begrepen 
als wij haar bezien door de ogen van de Ander. Ik heb het nu 
echter niet over geopinieerd individualisme, maar over geopi-
nieerd collectivisme; en niet over Europa als de ‘ander’, maar 
over Europa als het ‘zelf’. Mijn belangstelling gaat in eerste in-
stantie niet uit naar verschillen, maar naar gemene delers; niet 
naar individuele meningen, maar naar collectieve opinievor-
ming; niet naar verandering, maar naar continuïteit.

Samenhang / diversiteit    
Ik ben mij ervan bewust dat mijn voorkeur voor samenhang in 
plaats van verscheidenheid tot misverstanden kan leiden. Dit 
is deels een ethische en politieke discussie, en dus een kwestie 
van waarden en waardeoordelen. Het is zeker niet mijn bedoe-
ling mij gemakkelijk te laten etiketteren als iemand die vóór 
of tegen diversiteit zou zijn, op een schaal ergens tussen be-
houdend rechts en progressief links. In de media staat de tri-
omfalistische viering van gemeenschappelijke identiteiten door 
luidruchtige vertegenwoordigers van rechts vaak diametraal 
tegenover de niet minder triomfalistische viering van culture-
le hybriditeit door de representanten van multicultureel links. 
Maar de discussie is veel te complex om haar op deze wijze door 
ideologische polarisatie plat te slaan. Het nostalgische verlan-
gen naar culturele eenheid en samenhang is zeker begrijpelijk, 
maar het is ook duidelijk dat kennis continu in beweging is, dat 
identiteiten alleen door voortdurende wisselwerking ontstaan 
en dat culturen in tijd en ruimte doorlopend aan constructie 
onderhevig zijn.

Toekomst cultuurgeschiedenis   
Voor een historicus heeft mijn belangstelling voor continuïteit 
en samenhang iets paradoxaals. Zonder breuken en variatie is 
er ten slotte geen verandering en dus ook geen geschiedenis. 
Waarom zou een cultuurhistoricus vat willen krijgen op con-
tinuïteit en samenhang? Deels komt dit streven voort uit mijn 
zorgen om de toekomst van onze samenleving. Maar deels ook 
uit mijn bekommernis om de academische geschiedbeoefening, 
en dan met name mijn eigen specialisme, de cultuurgeschiede-
nis. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de cultuur-
geschiedenis in het kielzog van de antropologie en de filosofie 
een uitgebreid arsenaal aan theorieën en methoden ontwikkeld 
waarmee op academisch niveau de fragmentatie van het we-
reldbeeld in de hand is gewerkt. Het postmoderne levensgevoel 
riep op tot viering van het verschil, tot de deconstructie van 
het grote verhaal, in een periode waarin zowel emancipatoire 

bewegingen als de aanhoudende toestroom van migranten de 
aandacht voor culturele diversiteit versterkte.

Europa: geen coherent verhaal   
Nu kunnen we en moeten we vooral niet terug willen naar de 
tijd van vóór de zogenoemde cultural turn, naar de tijd toen 
zelfs academici nog geloofden in het bestaan van een monoli-
thische Europese beschaving. Die Europa’s van de Grieks-Ro-
meinse oudheid, van het christendom, van de Verlichting of 
van de moderniteit laten zich nauwelijks nog inzetten ter on-
derbouwing van een Europa-ideaal. Er is geen coherent ver-
haal over Europa. Dat plaatst cultuurhistorici in het bijzonder 
en geesteswetenschappers in het algemeen voor een probleem. 
Wat hebben zij de maatschappij nog te melden, als hun onder-
zoek niet in staat is bij te dragen aan de grote verhalen die we 
nu eenmaal nodig hebben om grote problemen het hoofd te 
bieden, uiteenlopend van klimaatverandering tot de vermeen-
de kloof tussen volk en elite? Wat voegt nóg meer diversiteit en 
nóg meer versnippering toe? Het wordt tijd om in het verleden 
de eenheid en samenhang te zoeken die we in het heden node 
missen.

Digitale wetenschappen een oplossing?  
Daarmee kom ik op de rode draad van de KB-fellowships van 
de afgelopen jaren, namelijk de digitale geesteswetenschappen, 
om maar eens de Nederlandse versie van die term te gebruiken. 
Geen liefhebber of beoefenaar van de humaniora kan er nog 
omheen: we zijn de digitale wereld ingetreden en die wereld 
gaat voorlopig niet weg. Ligt het dan niet voor de hand om in 
het door computers ondersteund onderzoek de oplossing te 
zoeken voor het probleem dat ik zojuist aankaartte? Kunnen we 
aan de behoefte aan eenheid en samenhang niet tegemoetko-
men door grote verhalen te destilleren uit grote hoeveelheden 
gedigitaliseerde data? Bieden de digitale wetenschappen een 
oplossing voor de fragmentatie van het wereldbeeld?

Zoeken naar patronen    
De gezwollen taal van ‘big data’ weet de verbeelding van zowel 
het grote publiek als politici zodanig te prikkelen dat velen er 
werkelijk in geloven dat het verwerken van veel informatie de 
problemen van het huidige tijdsgewricht wel zal oplossen. De 
praktijk is iets ingewikkelder. Enerzijds moeten we ervoor wa-
ken de werkelijkheid te reduceren tot de bewerking van grote 
hoeveelheden data door een algoritme. Computers kunnen be-
hoorlijk geraffineerd modelleren, maar een vervanging van de 
mens zijn zij op dit moment niet. Anderzijds is het verhaal over 
big data niet nieuw. Historici zoeken al sinds Herodotus naar 
patronen in het verleden, dus voor hen betekent de boodschap 
van de patroon-adepten op zichzelf niets revolutionairs. Hoog-
stens zijn we sinds de jaren tachtig voorzichtiger geworden bij 

1  Joost Baarssen, ‘Heus, Trump is een Europeaan’, in: NRC (2-09-2017); 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/02/heus-trump-is-een-europeaan-4104778-a1519469 (geraadpleegd 12-07-2017) 

Inleiding

“Donald Trumps rechts-racistische anti-immigrantendemagogie is niet Amerikaans, maar een Euro-
pees exportproduct,” aldus Samantha Bee, een talkshow presentatrice uit de Verenigde Staten. De uit-
spraak staat in een lange traditie van Amerikaans anti-Europeanisme, waarbij het goede Amerikaans 
is en het slechte Europees.1
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het ontwaren van patronen. De digitale geesteswetenschappen 
alleen zullen de fragmentatie van het wereldbeeld niet kun-
nen verhelpen. Wel kunnen zij dienstig zijn bij het zoeken naar 
kleinere en grotere patronen in veel of weinig data.

Collectieve mentaliteiten   
In het kader van het Utrechtse project ‘Translantis’ schreef ik 
ongeveer een jaar geleden een kort artikel over het bestaan van 
robuuste collectieve mentaliteiten in de geschiedenis, en over 
hun belang voor het heden.2 Dat artikel was bedoeld als kri-
tische reactie op de eenzijdige nadruk in het academisch on-
derzoek naar transnationalisme. Dit type onderzoek is meestal 
gebaseerd op de premisse dat alles in beweging is, dat alleen 
verbindingen en stromingen zijnswaarde hebben, dat de es-
sentie van de geschiedenis bestaat uit de loutere wisselwerking 
tussen sociale en culturele eenheden op lokaal en bovenlokaal 
niveau. Dat de stabiele entiteiten en onverstoorbare structuren 
waarmee ooit het verleden geordend werd, en die wij destijds 
aanduidden als natie, staat en zelfs beschaving, niet langer ge-
loofwaardig zijn, is duidelijk. Maar dat betekent niet dat zulke 
concepten helemaal obsoleet zijn geworden. In dit verband kan 
het in de vorige eeuw door de Annales-school ontwikkelde idee 
van een ‘mentaliteit’ nuttig zijn. Ik zou het bestaan willen po-
neren van kernachtige, min of meer bestendige voorstellingen 
van de werkelijkheid die typerend zijn voor grotere groepen 
van mensen gedurende langere tijdsperioden. Zulke culturele 
constructen of collectieve mentaliteiten uiten zich in een soort 
monologue intérieur van het publieke bewustzijn. Ze zijn dy-
namisch en dus aan verandering onderhevig.

Mentaliteit een ‘zelf’    
Veranderingen in een mentaliteit voltrekken zich meestal lang-
zaam, soms tergend langzaam. Mentaliteiten zijn daarmee een 
bron van culturele stabiliteit, maar ook van cultureel conserva-
tisme. In het publieke debat moeten mentaliteiten dus vooral 
niet ‘gereïficeerd’ worden; ze moeten niet als een vaststaande 
identiteit worden vastgelegd. Maar een mentaliteit is ook geen 
identiteit. Identiteiten bestaan bij de gratie van de ander. Een 
mentaliteit heeft de ‘ander’ niet nodig om te kunnen ontstaan 
en voortbestaan. Zij heeft aan zichzelf genoeg; zij is een ‘zelf’ en 
geen ‘ander’. Het is hoogstens zo dat de ethische meerwaarde 
van een mentaliteit, en daarmee haar overlevingskansen, mede 
bepaald worden door de mate waarin zij in staat is zich aan te 
passen aan invloeden ‘van buiten’.

Concept 1 ‘thin description’   
Om de rol van de digitale geesteswetenschappen bij het recon-
strueren van een mentaliteit te verduidelijken, is het nuttig om 
twee concepten naar voren te halen. Het eerste concept betreft 
het doorgaans aan de antropoloog Clifford Geertz toegeschre-
ven idee van thick description en, naar analogie daarvan, dat 
van thin description. Voor Geertz was een thick description een 
betekenisvolle, gecontextualiseerde beschrijving van menselijk 
gedrag. Daartoe had je een hermeneutisch geschoolde observa-
tor nodig die zeer nabij het empirische materiaal stond. Zoals 
de antropoloog een ritueel waarnam, las een historicus oude 

kranten. Het gebruik van grotere hoeveelheden data – laten we 
zeggen, 10.000 krantenartikelen in plaats van de traditionele 
100 stuks – laten de traditionele thick descriptions minder een-
voudig toe. We moeten het in de digitale geesteswetenschap-
pen zoals ik die beoefen vooral van thin descriptions hebben. 
Waar Geertz een thin description beschouwde als een opsom-
ming van kale feiten, vat ik haar op als een beschrijving van 
de primaire kenmerken en fundamentele contouren van een 
cultureel patroon – bijvoorbeeld een mentaliteit.

Concept 2 ‘verbeelde gemeenschap’  
Een tweede bruikbaar concept is dat van de ‘verbeelde ge-
meenschap’. In zijn invloedrijke boek Imagined Communities 
uit 1983 bood de antropoloog Benedict Anderson een verkla-
ring voor het ontstaan van het nationalisme in de negentiende 
eeuw. Hij betoogde dat dankzij de grootschalige opkomst van 
gedrukte media in de volkstaal mensen elkaar niet langer hoef-
den te kennen, laat staan ontmoeten, om toch een besef van 
gemeenschap te delen. Volgens Anderson komt de nationale 
gemeenschap voort uit een met name door periodieke media 
zoals de krant gesynchroniseerd, collectief bewustzijn. Omdat 
mensen tegelijk hetzelfde lazen, verbeeldden zij zich dat zij 
deel uitmaakten van dezelfde nationale gemeenschap.

Mentaliteit: talige, culturele matrix  
De verbeelde gemeenschap van Anderson laat zich goed ver-
gelijken met wat ik een collectieve mentaliteit noem. In beide 
gevallen geldt de vermenigvuldiging van tekst en beeld als de 
bron van een saamhorigheidsbesef. Terwijl een verbeelde ge-
meenschap gebaseerd is op de synchronie van de reproductie, is 
een collectieve mentaliteit gefundeerd in de diachronie van de 
herhaling. Waar de eerste voortkomt uit ahistorische gelijktij-
digheid, komt de tweede voort uit historische repetitie. Omdat 
mensen voortdurend gelijksoortige dingen lazen, begonnen zij 
wellicht huns ondanks deel uit te maken van een tijd en plaats 
overspannende, talige, culturele matrix. Die matrix noem ik een 
mentaliteit. Deze interpretatie van de verbeelde gemeenschap 
als collectieve mentaliteit – een soort Anderson 2.0 – brengt 
mij terug bij de digitale geesteswetenschappen. Want als een 
computer ergens toe in staat is, dan is het wel het omgaan met 
herhaling. Niets ten nadele van de computer, maar het ding is 
uiteindelijk niet meer dan een veredelde telmachine. De mo-
gelijkheden die deze frequentiegenerator biedt zijn evenwel 
enorm.

Poreuze natiestaat    
Zo kom ik op het thema van deze lezing: “Mijnbouw op ter-
ra incognita. Populaire voorstellingen van Europa in twintig-
ste-eeuwse Nederlandse kranten.” In het huidige tijdsgewricht 
biedt schijnbaar alleen het nationale nog houvast. Tegelijk 
weten we dat de natiestaat allang niet meer zijn eigen politie-
ke, sociale, economische en culturele functioneren in de hand 
heeft. De staat is poreus geworden, substantiële delen van zijn 
soevereiniteit en macht zijn overgedragen aan bovenstatelijke 
organen of aan niet-statelijke actoren uiteenlopend van inter-
nationale terroristen tot multinationale bedrijven, terwijl de 

2  J. van Eijnatten, ‘Beyond Diversity. The Steady State of Reference Cultures’, in: International Journal for History, Culture 
and Modernity 3 (2015), 1–8. DOI: http://doi.org/10.18352/hcm.495. 
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binnenlandse cultuur mede beïnvloed wordt door lobbyisten in 
een ver buitenland. De paradox is natuurlijk dat bovenstatelijke 
entiteiten desondanks fragiel zijn en een problematisch bestaan 
leiden; in het idee Europa lijken steeds minder mensen te gelo-
ven. Toch hebben de meeste, min of meer in hun samenleving 
geïntegreerde burgers van Europese landen het gevoel dat zij 
Europeaan zijn, en niet in de eerste plaats Amerikaan, Afrikaan 
of Aziaat. 

Beeld van Europa in het verleden  
Tussen de oren van mensen bestaat Europa wel degelijk, al is 
het slechts als thin description. Dat wijzen de Eurobarometer 

en andere enquêtes over de meningen die mensen er over Eu-
ropa op na houden uit. Maar over de voorstellingen van Europa 
die besloten lagen in de collectieve mentaliteit van het verle-
den weten we hoegenaamd niets. Dat vergt “Mijnbouw op terra 
incognita.” Mijn centrale aanname is dat de onvolprezen histo-
rische krantencollectie van de KB ons vanwege haar periodieke 
en generieke karakter inzicht kan bieden in een Nederlandse 
collectieve mentaliteit. Welke populaire voorstellingen van 
Europa deden zich in twintigste-eeuwse Nederlandse kranten 
voor? Aan de hand van vier thema’s zal ik een begin van een 
antwoord op deze vraag proberen te geven.
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Denkers over Europa    
De eerste vraag die ik mij als KB-fellow gesteld heb, betreft 
het leven en voortleven van Europese denkers, van personen 
van intellectueel en/of politiek gewicht die bekend staan om 
hun visie op de aard en de betekenis van Europa. Deze groep 
bestaat feitelijk uit twee deelgroepen, namelijk de schrijvers 
en academici die primair via hun pen het denken over Eu-
ropa hebben beïnvloed, en de denkende doeners die zich 
vooral in de politiek voor Europa hebben ingezet. De groep 
intellectuelen bevat gerenommeerde namen als Immanuel 
Kant en Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Edmund Husserl 
en Karl Jaspers, György Lukács en Jean-Paul Sartre, Thomas 
Mann, Nikolai Berdjaev en Theodor Lessing. Wellicht iets 
minder bekende lieden zijn Julien Benda, Denis de Rouge-
mont, Walter Schubart, Helmuth Plessner, Hermann Key-
serling, Paul Valéry en José Ortega y Gasset. Er zitten tussen 
deze vertegenwoordigers van de Europese geestelijke elite 
behalve wijsgeren en allround scribenten ook enkele histo-
rici, zoals Arnold Toynbee, Jan en Annie Romein, Oswald Spengler en natuurlijk Johan Huizinga. Op de groslijst staan 
in totaal zo’n 75 peinzende geleerden sinds ongeveer 1780. Zij hebben de kern van Europa en van de Europese waarden 
gezocht in het rationele en internationale karakter van de Europese Verlichting, in Europa als een christelijke dan wel 
vrijheidslievende beschaving voorzien van een morele opdracht in de wereld, of in een romantisch Europa dat zich 
oriënteerde op een ver verleden, toen rationaliteit en technologie nog geen vat op de Europese ziel hadden gekregen.

Politici over Europa   
Het aantal politici is aanzienlijk korter. Voor een lijst kun-
nen we terecht bij de Europese Unie, die op haar corpora-
te website de namen heeft geplaatst van enkele personen 
die naar haar oordeel de founding fathers van het moderne 
Europa zijn.3 Het gaat om klinkende en soms iets minder 
klinkende namen als Konrad Adenauer, Joseph Bech, Jo-
han Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide de Gaspe-
ri, Walter Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert 
Schuman, Paul-Henri Spaak en Altiero Spinelli. Het is een 
mooie, politiek correcte mix van Italianen en Fransen, niet 
al te veel Duitsers, enkele Beneluxers en één Engelsman. 
Hendrik Brugmans, een Europese denker en politicus bij 
uitnemendheid, ontbreekt. Hem heb ik zelf maar aan het 
lijstje toegevoegd.

Aanwezigheid in kranten  
Konden lezers via hun kranten met deze leden van de in-

tellectuele en politieke elite bekend zijn? Viel hun naam met enige regelmaat? En leefden zij na hun overlijden in de 
pers voort? Om deze vragen te beantwoorden heb ik hun presentie in alle kranten tussen 1880 en 1990 geturfd en de 
resultaten op grafieken geplot. De uitkomst is, zoals wellicht te verwachten viel, gevarieerd maar over het algemeen niet 
heel positief. De resultaten van de 75 denkers zijn niet eens de moeite van het tonen waard. Ze worden allemaal wel 
genoemd, maar slechts in een zeer beperkt aantal krantenartikelen, zoals recensies, of in krantenadvertenties, wanneer 
er een boek over hun acta et scripta in de winkel lag.

Visies

3  https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_nl. 
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De meest geciteerde persoon is Winston Churchill. Deze 
grafiek is vooral spectaculair vanwege het groot aantal 
krantentitels uit de Tweede Wereldoorlog, toen elk verzets-
krantje op gezette tijden hem wel in een artikel vermeldde.

Het gebruik van een eenduidiger dataset – dat zijn in dit 
verhaal vooral zes omvangrijke kranten (De Telegraaf, Het 
Vrije Volk, De Waarheid, De Leeuwarder Courant, Het 
Limburgsch Dagblad en Het Nieuwsblad van het Noorden) 
die ononderbroken vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1990 
werden uitgegeven – levert een betrouwbaarder resultaat 
op. Als we de jaren veertig negeren dan ontstaat er een be-
trouwbaarder patroon.

Een enkele politicus levert betere resultaten op. Neem 
Konrad Adenauer, tussen 1949 en 1963 de eerste Duitse 
bondskanselier. Hij is bekend tijdens zijn politieke werk-
zaamheden, leeft nog eventjes op als hij dood gaat, en waart 
vervolgens als geest nog wat in het collectieve geheugen 
rond.

Dit patroon kunnen we in nog abstractere vorm weergeven. 
Op de grafiek geeft de horizontale gele lijn met de rode stip 
de periode aan waarin Churchill aan media exposure on-
derhevig was. In de periode vóór de Tweede Wereldoorlog 
was hij langere tijd een beetje bekend, terwijl zijn overlijden 
kortstondig heel veel media-aandacht genereerde. Toch is 
het de vraag in hoeverre Churchill een verhaal over Europa 
weerspiegelt of juist één over strijd, weerstand en overwin-
ning.
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4 The Washington herald (2-07-1911): http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045433/1911-07-02/ed-1/seq-31/. 

Andere Europese politici laten precies hetzelfde patroon 
zien, zij het dat hun blootstelling aan de media op een be-
duidend lager niveau stond dan in het geval van Winston 
Churchill. Voor een verhaal over Europa kunnen we trou-
wens beter terecht bij Hendrik Brugmans. Maar in alle ko-
loniale of oud-koloniale kranten bij elkaar verscheen deze 
Europese denker in welgeteld één artikel, gepubliceerd in 
de Curaçaose krant Amigoe in mei 1990.

Ik vermoed dat een zoektocht naar bijvoorbeeld George 
Washington, Thomas Jefferson of James Madison in Ame-
rikaanse kranten andere resultaten zou opleveren.4 Waar 
deze exercitie op wijst, is dat er in Nederlandse kranten 
geen thick description van een Europese cultuur of bescha-
ving bestaat, geen samenhangend Europees narratief over 
het verleden, heden en toekomst van het continent. Dat 
wisten we natuurlijk al. Laten we daarom op zoek gaan naar 
thin descriptions van Europa.
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Eenheid in verscheidenheid

Mijn tweede vraag gaat over “Europa” als een complex van elkaar beconcurrerende nationaliteiten. De gedachte dat 
Europa zó divers en zó gefragmenteerd is dat zij niet ondanks maar dankzij haar politieke en culturele verscheidenheid 

wel een coherente eenheid móet zijn, klinkt wellicht wat 
bizar in de oren. Toch is dit altijd een serieus standpunt ge-
weest. De metafoor van Europa als een familie van stokende 
gezinsleden en af en toe disfunctionerende bloedverwanten 
die telkens maar weer samen het kerstreces weet door te 
komen, spreekt blijkbaar tot de verbeelding. De cyclus van 
oorlog en vrede tussen Habsburg en Hitler, de onderlinge 
economische strijd vanaf de VOC tot de wedloop om Afrika 
en de culturele verscheidenheid van vreedzame natiestaten, 
laten zich samenvatten in de kreet ‘in verscheidenheid ver-
enigd’. Die kreet is in 2000 zelfs verkozen tot het motto van 
de Europese Unie.5 Het devies heeft iets van een zwaktebod: 
voor thin descriptions in maar liefst 24 talen hoeven we in 
elk geval niet ver te zoeken.

Europese competities    
Toch zit er iets in het motto. Vooral in de twintigste eeuw 
hebben de diverse naties onder de vlag van Europa elkaar 
regelmatig in sportief competitieverband opgezocht. Wan-
neer begonnen deze “Europese” competities in kranten te 
verschijnen? In welke soorten en maten deden zij zich voor? 
Hoe populair waren zij? En wat leverden zij aan gedeeld 
Europees saamhorigheidsgevoel op? In eerste instantie 
kunnen we exploratief turven en de gevonden frequenties 
met behulp van wat eenvoudige software in histogrammen 
omzetten. Mijn favoriete competitie is een vergeten, wat 
onnozele maar ooit tamelijk populaire wedstrijd tussen de 
mooiste vrouwen van Europa: de in 1929 begonnen Miss 
Europa-verkiezingen.6

5 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_nl. 
6 De Telegraaf (25-09-1968): http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197554:mpeg21:a0314.  

Miss Europa    
Voor kranten was het destijds schieten voor open doel. Ui-
teraard was men geïnteresseerd in Nederlandse schoonhe-
den zoals Elly Koot (1943), winnares van jaargang 1964, en 
Anke Groot (1952), die in 1973 met de schoonheidsprijs naar 
huis ging. Het publiek smulde vooral in de eerste jaren na 
het begin van de competitie van verhalen over jonge Euro-
pese dames die dankzij hun verkiezing naar het grote Ame-
rika werden uitgenodigd, over aan lager wal geraakte win-
naressen die berooid en vriendeloos zelfmoord pleegden…  
Kampioenschappen bleven plaatsvinden in de voormalige 
Europese koloniën, terwijl in 1952 bijvoorbeeld ook een 
land als Turkije de mooiste Miss mocht leveren. Net als het 
Eurovisiesongfestival verenigde de Europese cultuur blijk-
baar een groter deel van de wereld dan kolen, staal en de 
vrije markt.
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Dat gold ook voor sport. Krantenartikelen over sport laten 
een heel duidelijk patroon zien. Europa werd vooral na 
1950 herkenbaar als sportief continent. Er vonden bijvoor-
beeld Europese kampioenschappen in allerlei soorten en 
maten plaats …

….de notie ‘Europa Cup’ kwam intussen pas na 1960 op …

Sport als gesublimeerde strijd   
Een vergelijkbaar patroon doet zich voor in elke, op één 
specifieke dataset toegesneden sport, of het nu gaat om bil-
jarten, schaatsen, atletiek of schaken. Vooral in de naoor-
logse periode manifesteerde sport zich dus als gesublimeer-
de vorm van Europese strijd. Maar hoe zag dat Europa er 
van binnen uit? Waren er landen die relatief belangrijker 
waren dan andere landen, die vaker in kranten genoemd 
werden en zich door voortdurende herhaling nestelden in 
de collectieve mentaliteit van Nederlandse krantenlezers?

Voorbeeld: voetbal   
De frequentie van het voorkomen van nationaliteiten in 
sportberichten door de tijd heen geeft een aardig beeld van 
de vorming van sportief Europa. Het ligt natuurlijk voor 
de hand om voetbal – de sport der sporten – als voorbeeld 
te gebruiken, en dan vooral de gerenommeerde verslagge-
ving in De Telegraaf. Hoe vaak waren Fransen of Italianen 
aan de bal? Deed het IJslandse team ook mee? Brachten 
sportverslaggevers Europa in verband met Russen, Turken 
en Egyptenaren? Direct na de Eerste Wereldoorlog vestig-
de zich in De Telegraaf een beeld van voetballend Euro-
pa dat zich tot aan het einde van de twintigste eeuw met 
de onvermijdelijke variaties zou handhaven. Zoals uit de  
choropletenkaart [deelt statistische gegevens in naar  
gebieden] blijkt, lag hierin van meet af aan een centrale rol 
weggelegd voor Duitsland.
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Duitsers bovenaan   
Maar pas vanaf eind jaren vijftig begint de teller goed te lo-
pen. De eerste helft van de jaren zeventig is representatief 
voor de verdeling van nationaliteiten over voetballend Eu-
ropa. In De Telegraaf voor die jaren staan de Duitsers met 
stip bovenaan, dan volgen Engelsen, Schotten, Fransen, 
Spanjaarden en Italianen, en daarna de rest. Tot die (ove-
rigens zeer kleine) restgroep behoorden tijdens de Koude 
Oorlog al substantiële delen van Oost-Europa: Polen, Rus-
sen, Joegoslaven, Roemenen, Bulgaren, Hongaren en Tsje-
cho-Slovaken. En ook IJsland deed een beetje mee.

Wat zich kennelijk vestigde in de collectieve mentaliteit 
van Europeanen is een andreaskruis van nationaliteiten, 
waarvan het scharnierpunt ergens tussen Nancy en Metz 
ligt, en dat Sporting Lissabon en Hamburger SV verbindt 
met SSC Napoli en de Glasgow Rangers.



11

Met de sport komen we in de buurt van de derde vraag, naar 
het alledaagse Europa, van het gewone, normale, wellicht 
zelfs banale Europa – een Europa dat zo evident is dat wij 
haar al snel over het hoofd zouden zien. Zo voelden reizi-
gers zich ooit aangetrokken tot chique hotels die luisterden 
naar de naam ‘Hotel Europa’.7 Die ontstonden vooral aan 
het einde van de negentiende eeuw. In de tweede helft van 
het Interbellum maakten zij opgang in Nederlandse kran-
ten. Later groeide dankzij het opkomende massatoerisme 
de aanwezigheid van deze elitaire Europahotels. Als grand 
hotels zouden ze gestold raken in de tijd en verwezen ze 
steeds meer naar de vergane glorie van een kosmopolitische 
Europese bovenlaag. Dit is vooral het Europa van de adver-
tenties, in het bijzonder die van De Telegraaf. Als type ver-
tegenwoordigen de Europahotels net als de vele ‘Hotels de 
Paris’ een belangrijke trend in de cultuurgeschiedenis van 
Europa, maar van een stevige bijdrage aan een collectieve 
mentaliteit kun je niet spreken.

Weerbericht    
De bron van een robuuste mentaliteit tref je eerder aan in 
de krantenrubrieken die iedereen wekelijks zo niet dagelijks 
al bladerend bekeek. En de meest onderschatte rubriek is 
het weerbericht. Het weerbericht biedt, net als de natio-
naliteitenoverzichten van Europese competities, een men-
taal-geografisch kader van Europa. Hoe zag dat kader er-
uit? Eerst moeten we weten wat er zoal in weerberichten 
stond. In Het Vrije Volk van 17 januari 1979 viel te lezen 
dat België een terugkeer kon verwachten van ‘de welbeken-
de Noordzee-hagel- en sneeuwbuien’, dat de luchtdruk bij 
Schotland en boven Scandinavië onverminderd hoog bleef, 
dat de druk in Finland ’s ochtends vroeg zelfs 1040 milli-
bar bedroeg, dat een lagedrukgebied zich vanuit Polen over 
Duitsland uitbreidde, dat het in Barcelona net als in Las Pal-
mas licht bewolkt was, en dat in Innsbruck sneeuw viel en 
in Rome de zon scheen.8

Het alledaagse Europa

7 Een voorbeeld: http://www.belmond.com/grand-hotel-europe-st-petersburg/ 
8 Het Vrije Volk (17 januari 1979). 

‘‘Dit is vooral het Europa van de advertenties, in het 
bijzonder die van De Telegraaf.’’
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Steden, landen, gebieden   
In dit bericht komen vier verschillende geografische catego-
rieën voor. Er zijn steden zoals Rome en er zijn landen zoals 
Finland. Daarnaast komen gebieden voor die over meerde-
re landen zijn verspreid (zoals Scandinavië, dat meerdere 
Noord-Europese landen omvat) en gebieden die binnen een 
enkel land vallen (zoals Siberië in Rusland). Om hiervan een 
overzicht te genereren, heb ik alle weerberichten door een 
lijst van zo’n 50.000 plaatsnamen gehaald.

Vervolgens heb ik per decennium de locaties van alle ste-
den in alle weerberichten in een bepaalde krant op een 
kaart geplot. Hier ziet u voor De Telegraaf de gemiddelde 
frequentie van plaatsnamen per decennium. De meest fre-
quent genoemde steden vormen een brede band van zuid-
west naar noordoost Europa, tussen Lissabon en Helsinki, 
met een behoorlijke verdikking waarvan de kern in centraal 
Europa ligt.

De variatie zit hem vooral in de details: Het Vrije Volk ver-
meldde in zijn weerberichten veel vaker andere Europese 
plaatsen dan De Waarheid of De Telegraaf. Maar ook de de-
tails laten in feite een stedenband van zuidwest naar noord-
oost Europa zien.

De frequenties binnen dit parallellogram nemen in de loop 
van de tijd toe maar het patroon als zodanig is kenmerkend 
voor de hele periode en voor alle kranten – drie nationale 
en drie regionale [zie 5] – die ik heb onderzocht. Dit paral-
lellogram is simpelweg het gevolg van het feit dat de kran-
ten grotendeels hetzelfde, door het KNMI aangereikte lijstje 
van de Europese druk- en temperatuurverdeling reprodu-
ceerden.
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Het tweede type kaart geeft de landen en regio’s weer. Het 
grafisch visualiseren van verschillende geografische catego-
rieën op historische kaarten is bepaald niet eenvoudig. Lan-
den als de Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije moeten apart 
worden opgebouwd door de huidige Europese landen tot 
op provincie- en zelfs gemeenteniveau af te breken en ver-
volgens weer nieuw op te bouwen. Zo kun je bijvoorbeeld 
Sloveense županija [provincies] toekennen aan een land als 
Joegoslavië of een regio als de Balkan.

Deze choropletenkaart geeft een iets ander patroon weer. 
De kern van Europa is hier beperkt tot de noordwestelijke 
en noordelijke delen van Europa.

Door de groei van de toeristenindustrie werd het zuiden 
van Europa – Mallorca, Malta, Cyprus – in de berichtgeving 
steeds meer op de Europese kern betrokken. Tegelijk is het 
duidelijk dat – naast België – Oost-Europa grotendeels bui-
ten het gezichtsveld van Nederlandse liefhebbers van weer-
berichten bleef.

Dat heeft uiteraard deels met de Koude Oorlog te maken, 
maar ook en vooral met het op louter toeval berustende 
feit dat Nederland nu eenmaal van bepaalde weerspatronen 
afhankelijk is. Daardoor heeft zich een specifieke thin de-
scription van de geografische reikwijdte van Europa in de 
vorm van een West-Europees trapezium in onze collectieve 
mentaliteit gevestigd.
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Tenslotte mijn vierde vraag, waarmee we inhoudelijk en 
methodologisch het meest abstracte niveau bereiken. De 
vraag sluit aan bij het eerste thema dat ik aan de orde stelde, 
over de invloed van het intellectuele, politiek-filosofische 
discours op de aard, geschiedenis en cultuur van Europa. 
Eén uiting van dat discours heb ik nog niet genoemd, na-
melijk het ‘pan-Europese’ ideaal van Richard graaf Cou-
denhove-Kalergi, die in 1923 zijn gelijknamige visie op de 
toekomst van een verenigd Europa ontvouwde. Hij kreeg 
destijds bijval in hoge kringen, onder meer van de Franse 
premier Aristide Briand, en zijn opvattingen werden gedu-
rende enkele jaren breed uitgemeten in de pers. Hier ziet u 
een word cloud van krantenberichten over het ‘pan-Euro-
pa’-ideaal uit 1930 en 1931. Desondanks raakte pan-Europa 
rap in de vergetelheid. Een ander initiatief, dat van de in 
1946 gevestigde “Unie van Europese Federalisten” of UEF 
heeft de pers zelfs helemaal nooit gehaald. Sterker nog, ter-
wijl de Duitsers, de Fransen en zelfs de Engelsen nog altijd 
hun eigen lokale afdelingen van de UEF kennen, beschikt Nederland niet over een eigen dependance – ondanks het feit 
dat het hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd en de eerste president van het UEF Hendrik Brugmans was.

Intussen ging het proces van de eenwording van Europa gewoon door, institutioneel langs de lijnen van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal (1951), het Verdrag van Rome (1957, waarmee de Euratom en de Europese Economische 
Gemeenschap werden opgericht), het Fusieverdrag (1967, dat de Europese Gemeenschappen (EG) in het leven riep), en 
uiteindelijk het Verdrag van Maastricht (1992), dat de oprichting van de Europese Unie en de vorming van de Economi-
sche en Monetaire Unie betekende. Hoe manifesteerde dit politieke streven naar Europese eenheid zich in de kranten? 
Hoe kunnen we de duizenden krantenartikelen die het proces van economische, politieke en wellicht zelfs culturele 
eenwording jaar in, jaar uit nauwgezet volgden, reduceren tot een thin description, tot een overzichtelijk patroon van 
10, 50 of desnoods 500 woorden? Ik geef u de Frame Generator!

Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=keaKQPOpMQM 

Eenwording

Achter het filmpje dat u zojuist bekeek, schuilt een complex 
idee. De code is als het ware een tweetrapsraket op reis naar 
een digitaal ruimtestation, de frame generator. Daar, in dat 
ruimtestation, bevindt zich een krachtige telescoop.
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Topic modelling [thema’s zoeken]  
In de eerste fase van de vlucht kijk je ergens in de digitale 
dampkring vanaf grote hoogte neer op het moeras aan tek-
sten dat je achter je hebt gelaten. De woorden zelf zie je 
allang niet meer maar de patronen die erin voorkomen des 
te beter. Deze patronen bestaan uit distributies van woor-
den die dusdanig vaak in de teksten voorkomen dat je kunt 
spreken van een thema. In het jargon van digital humanities 
noemen we een thema een topic, en het zoeken naar pa-
tronen noemen we modelling; de techniek wordt dan ook 
topic modelling genoemd. Stel, we hebben ettelijke tiendui-
zenden krantenberichten uit de Telegraaf waarin naast het 
woord ‘Europa’ dan wel ‘Europees’ ook allerlei varianten 
van de woorden ‘eenheid’ en ‘eenwording’ voorkomen, zo-
als ‘aaneensluiting’ of ‘afspraak’ of ‘akkoord’ of ‘consensus’ 
of ‘eensgezindheid’ of ‘harmonie’. Uit dit corpus verwijder 
je vervolgens alle advertenties, alle artikelen over sport, 
alle beursberichten en alle radioprogramma’s. Per vijf jaar 
blijven er zo’n 800 à 2.000 berichten rondom het onderwerp ‘eenheid’ over. Om de kwaliteit van de opschoonactie te 
testen, kun je de gehele verzameling aan teksten door de door het KB Lab ontwikkelde genre classifier halen. Deze tool 
verdeelt de krantenberichten over enkele genres. Dit laat zien dat de dataset vooral uit nieuwsberichten, opiniestukken 
en recensies bestaat.

Topics visualiseren   
Het opgeschoonde corpus haal je vervolgens door het eer-
ste deel van de frame generator, de topic modeller dus. Het 
resultaat is een brij van woorden afgewisseld met getallen. 
Welke topics liggen aan elk van deze woorden- en getallen-
reeksen ten grondslag? Ze moeten allemaal ‘handmatig’ van 
een gemene deler worden voorzien. Dit proces vergt veel 
tijd en aandacht, maar tijdens de lange reis naar het ruimte-
station heb je toch niets beters te doen. De eenmaal benoem-
de topics kun je desgewenst visualiseren in de vorm van een 
netwerk. Hierin representeren de knooppunten de woorden 
uit de topics en vertegenwoordigen de verbindingslijnen de 
relatie van elk woord met een specifiek topic. Logischerwijs 
heeft minstens elk woord in het netwerk één verbindings-
lijn met één topic. Maar sommige woorden hebben relaties 
met meerdere topics, en die relaties kunnen meer of minder 
krachtig zijn. In het netwerk wordt de sterkte van dit ver-
band aangegeven door de dikte van de verbindingslijnen. 

Uit de visualisatie blijkt in één oogopslag dat sommige woorden niet alleen meer relaties hebben, maar ook sterkere 
verbanden met bepaalde topics.

‘‘Per vijf jaar blijven er zo’n 800 à 2.000 berichten 
rondom het onderwerp ‘eenheid’ over.’’
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Sleuteltermen 
We komen nu in de tweede fase van de vlucht naar het 
ruimtestation. De mate waarin een woord representatief is 
voor de reeks teksten waarin hij voorkomt kun je berekenen 
met behulp van de keyword generator. Het resultaat is een 
lijst van keywords oftewel sleuteltermen. De continuïteit en 
de verandering van sleuteltermen over meerdere decennia 
levert interessante vergezichten op.

‘Ministers’ en ‘regeringen’ zijn de belangrijkste actoren …

Landen en jaren   
Zoals deze voor het overige onleesbare grafiek laat zien, zijn 
van de 45 sleutelwoorden die in alle teksten tussen 1915 en 
1990 voorkomen, vooral twee woorden van groot belang, 
namelijk ‘land’ en ‘jaar’. Dat lijkt een open deur, maar ver-
gelijking met een ander corpus leert dat specifieke selecties 
van teksten er een specifieke woordenschat op na houden. 
Het gebruik van dit soort woorden wijst op hele basale cul-
turele categorieën en denkstructuren. In nieuwsberichten 

en opiniestukken over de eenheid van Europa wordt blijkbaar op een fundamenteel niveau in termen van landen en ja-
ren gedacht. Ruimte en tijd zijn kernbegrippen van elke thin description: in de collectieve mentaliteit van de twintigste 
eeuw staat niet Europa maar de natiestaat centraal, en fungeert het jaar als de meest voor de hand liggende eenheid om 
de voortgang van politieke processen te monitoren.

Ook andere sleutelwoorden typeren het corpus over Eu-
ropese eenheid. Institutionele termen zoals Europese ‘ge-
meenschap’ duiken bij vlagen op. ‘Brussel’ is een bekend 
begrip, zij het pas sinds 1965.
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Alle vanuit het ruimtestation zichtbare woorden heb ik in 
groepen ondergebracht, door bijvoorbeeld de namen van 
mensen en organisaties bij elkaar te voegen, of alle woor-
den die betrekking hebben op een land of gebiedsdeel. Dit 
kleurrijke netwerk van woorden ziet er indrukwekkend uit 
maar door de overmaat aan informatie is het tegelijk wat 
nietszeggend. De afbeelding valt beter te begrijpen als je 
haar in delen bekijkt.

Context zoeken    
Dankzij een krachtige en efficiënte motor, kan de raket de 
frame generator bereiken om er gebruik te maken van de 
telescoop. De digitale verrekijker stelt ons in staat om in te 
zoomen op die locaties in de oorspronkelijke teksten waar 
de sleuteltermen zich bevinden, zodanig dat we vat krijgen 
op hun context. Welke woorden omringen de sleutelter-
men? Door de sterkte van het verband van het sleutelwoord 
met de nabij gelegen woorden na te gaan en hun frequenties 
te bepalen, hebben we een manier gevonden om door te 
dringen tot de essentie van hele reeksen teksten.

Ik geef één voorbeeld, waarbij ik de periode 1925-1929 
vergelijk met de periode 1975-1979. Hier ziet u alle woor-
dengroepen die verwijzen naar drie categorieën: ruimte-
lijke eenheden zoals diverse landen en plaatsnamen (‘En-
geland’ of ‘Europa’: groen); abstracte woorden zoals ‘plan’, 
‘standpunt’ of ‘vraag’ (paars); en woorden gerelateerd aan 
gemeenschappelijke meningsvorming, zoals ‘overeenkomst’ 
of ‘regering’ (blauw) en meer algemene begrippen. Vergelijk 
de weergave van het woordencluster voor de jaren 1925-
1929 …

‘‘Het gebruik van dit soort woorden wijst op hele basale 
culturele categorieën en denkstructuren.’’
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Vergelijking    
Twee dingen vallen op. Ten eerste is het netwerk uit de ja-
ren twintig ingewikkelder dan dat uit de jaren zeventig. Dit 
betekent vermoedelijk dat in het debat over eenheid en eenwording in latere jaren een eenvoudiger woordenschat werd 
gebruikt. Voorts zijn de diverse landen in de jaren twintig sterk in het netwerk geïntegreerd, terwijl dat een halve eeuw 
later vooral voor de Europese Gemeenschap geldt. Ten slotte hebben bijvoeglijk naamwoorden in de jaren twintig een 
veel sterker verband met de belangrijkste synoniemen van eenheid en eenwording. De verslaglegging lijkt dus in reto-
risch opzicht minder rijk geworden, in inhoudelijk opzicht meer gefocust op institutionele eenwording, en in ruimtelijk 
opzicht minder internationaal. Maar ondanks de verschillen, wijst de frame generator toch vooral op een redelijk grote 
mate van continuïteit in het spreken over Europa in relatie tot eenwording.

 … met die van het cluster voor de jaren 1975-1979.
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Dat brengt mij tot mijn conclusie. Het debat over Europa is 
ouder dan dat over de Europese Gemeenschap of de Europese 
Unie, en zal ook niet snel verdwijnen. Wie systematisch tien-
duizenden kranten analyseert om de collectieve mentaliteit van 
het verleden te reconstrueren, komt echter verrassend weinig 
Europa tegen. Europa moet vooral op creatieve wijze gerecon-
strueerd worden, via sport en spel, via weerberichten, en via 
de verslaggeving over allerhande onderwerpen, inclusief het 
eenwordingsproces van Europa zelf. Het Europa dat zich in 
Nederlandse kranten manifesteert, is een thin description. Een 
intellectuele visie op het idee Europa ontbreekt nagenoeg en de 
geografische reikwijdte van het continent is beperkt; het gaat 
nadrukkelijk om een westelijk of zelfs noordwestelijk Europa.

Als een dunner of meer extensief Europa toekomst moet heb-
ben, liggen diepte-investeringen in de eenheid en samenhang 
ervan voor de hand. Helaas laten weerspatronen zich moeilijk 
verleggen, zodat depressies vanuit het Verenigd Koninkrijk ons 
tot in lengte van dagen nog zullen bedreigen. Misschien is het 
daarom eerder zaak supranationale vraagstukken niet langer 
te reduceren tot louter migratie en terrorisme, hoe belangrijk 
zulke kwesties ook zijn. Wellicht moet Europa kleiner worden, 
zodat het beter conformeert aan het gedachtecomplex dat zich 
gedurende een kleine eeuw heeft vastgeklonken in de Neder-
landse collectieve mentaliteit. Of wellicht moeten we de vier-
entwintig talen van Europa op een lager pitje zetten, inclusief 
de taal waarin ik nu spreek, en via andere media dan de krant 
de ontwikkeling van een populaire Europese cultuur nastreven.

Dit zijn wat gemakzuchtige vergezichten, maar niet gemak-
zuchtiger dan het vrijblijvend deconstrueren van Europa tot 
de zoveelste representatie, constructie of identiteit van deze 
of gene groep. Om de huidige problemen het hoofd te bieden, 
zullen wij opnieuw aandacht moeten besteden aan de mentale 
structuren die verankerd liggen in grotere collectieven, struc-
turen die Nederland en Nederlandse kranten trouwens overstij-
gen. Naar mijn overtuiging kunnen de digitale geestesweten-
schappen het onderzoek naar zulke structuren mogelijk maken. 
Met computers kunnen we grote problemen eenvoudigweg be-
ter aankaarten.

Desondanks is mijn motto tijdens mijn onderzoek van meet af 
aan geweest: laten we het klein houden. Size matters, in die 
zin dat in dit stadium van de digitale geesteswetenschappen al-
leen kleine, eenvoudige tools en relatief beperkte datasets ons 
in staat stellen om op zinvolle wijze om te gaan met gegevens-
bestanden die veel en veel complexer in elkaar steken dan het 
materiaal dat gebruikt wordt binnen welke andere academische 
discipline ook. Laten we dus vooral geen ronkende teksten over 
revoluties in big data schrijven, maar kleine, fijne en begrijpelij-
ke tools ontwikkelen die inzetbaar zijn in onderwijs en onder-
zoek. Daarmee produceren we niet alleen plausibele resultaten, 
maar blijft ook de drempel om digitale geesteswetenschappen 
te bedrijven relatief laag.

Dat wil niet zeggen dat de drempel niet hoog is. Zonder eni-
ge ‘harde’ technische kennis kom je niet ver. Zelf heb ik veel 
tijd besteed aan het coderen van en het experimenteren met 
eenvoudige proefopstellingen voor het tellen van woorden, het 
zoeken naar woordpatronen en het maken van visualisaties. Die 

opstellingen kunnen in de toekomst worden ingezet voor on-
derzoek en onderwijs. In die zin heb ik mijn KB-fellowship in 
het teken geplaatst van een algemener ambassadeurschap voor 
de digital humanities. Het is mijn ambitie om collega’s binnen 
de meer klassieke humaniora ervan te overtuigen dat ook zij 
als leden van kennisinstellingen de morele plicht hebben om 
aan zichzelf te sleutelen. Als ik naar mijn eigen vakgebied kijk, 
wordt dat nog best een klus. Toch zullen wij onze studenten 
adequaat moeten toerusten op het leven in de digitale wereld 
die ons allen omringt, al lijken zij vreemd genoeg nog weinig 
geïnteresseerd in het verwerven van kennis op het gebied van 
digitale patroonherkenning, terwijl dat hun kans op het ver-
krijgen van een interessante baan alleen maar vergroot.

Er valt dus nog wel wat werk te verrichten: vakinhoudelijk, 
want de digitale geesteswetenschappen zullen ook mijn eigen 
discipline van binnenuit onherroepelijk veranderen; cultuur-
theoretisch, want de fixatie op culturele verschillen als doel op 
zich is in politiek en ethisch opzicht niet langer goed bruik-
baar; en op het gebied van computergestuurd onderzoek, want 
de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn buiten de mede 
door de KB gesteunde Gideonsbende waartoe ik mijzelf reken, 
nog te weinig bekend.
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Conclusie
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