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Abstract
Dit onderzoek duikt in het historiografische debat over Europese identiteit. Het werk van Bo
Strath over het mogelijke einde van het concept wordt getoetst aan de hand van een actuele
casus, de Brexit. De Brexit is een hot topic op het moment, en een gedeelte van het proces is
nog aan de gang terwijl dit onderzoek is uitgevoerd. De gekozen periode in het proces is
echter voorbij en in dit onderzoek worden krantenberichten uit die periode onderzocht om te
kijken naar de invloed van Europese identiteit op de Brexit, en andersom. Om dit te doen is
het werk van Bo Strath gebruikt zodat Europese identiteit toetsbaar wordt, en een vergelijking
gemaakt kan worden met de casus die voor handen ligt. Dit onderzoek vergelijkt de Europese
identiteit, gedefinieerd als een retoriek, met de retoriek die gepresenteerd werd in de periode
van 18 februari 2016 en 29 maart 2017.
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Inleiding
Op 23 juni 2016 stemde het Britse volk het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie uit. Het is
voor het eerst in de geschiedenis van de EU dat een lidstaat Artikel 50 in gang heeft gezet,
wat de twee jaar durende onderhandelingen tussen de betreffende lidstaat en de EU betekent.
Een historisch moment waarnaar in een korte tijd veel wetenschappers onderzoek hebben
gedaan. Een van de belangrijkste vragen in deze onderzoeken lijkt: waarom heeft de
meerderheid van het Britse volk gekozen om te vertrekken uit de EU? Dit onderzoek gaat niet
opzoek naar een antwoord hierop. Dit onderzoek volgt Eric Kaufmann in zijn analyse dat de
Brexit niet gaat over economische of politieke factoren. In "It’s NOT the economy: Brexit as a
story of personal values" concludeert Kaufmann dat Brexit stemmers gemotiveerd werden
door identiteit.1 In zijn onderzoek wordt vooral gekeken naar de persoonlijke identiteit van
stemmers en de manier waarop die het stemgedrag hebben moeten beïnvloeden. Dit
onderzoek zet een stap verder. Want, vanuit het werk van Kaufman komen er meer vragen
naar boven. Hoe zit het dan met andere identiteiten? Zoals de Europese identiteit? Wat is de
relatie tussen deze identiteiten dan met de Brexit? Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de
Brexit en de Europese identiteit.
Maar het concept “Europese Identiteit” is al in 2002 door Bo Strath bekritiseerd. De
retoriek van een Europese Identiteit paste volgens Bo Strath niet meer in Europa. Het
onderzoek naar de relatie tussen Brexit en Europese identiteit is daardoor gecompliceerd. Dit
onderzoek raakt zowel het debat over de Brexit, als het debat over de Europese identiteit.
Daarnaast gaat het naast wetenschappelijke problematiek ook over maatschappelijke
problematiek, namelijk het veranderen van grenzen wat kan leiden tot een afgenomen gevoel
van thuis voelen binnen Europa. Waar staat het VK nadat zowel de retoriek van een Europese
identiteit vervalt, als de structurele verbondenheid door organen van de EU? Het concept
Europese identiteit heeft volgens Strath een belangrijke rol gespeeld in de denkwijze van
zowel politici als wetenschappers tussen 1970 en 1990. Daarbij beschouwt hij de Europese
identiteit niet als een gevoel of begrensde sociale structuur, maar als een retoriek die gebruikt
is om de sociale structuur van Europa vorm te geven. De Europese identiteit is een middel dat
gebruikt is om het continent een plaats te geven in de wereldorde. In hoeverre past de Brexit
casus in de hypothese van Bo Strath?
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Het debat over Europese identiteit kent in essentie drie stromingen. De eerste stroming
verwerpt het bestaan van een Europese identiteit en het nut van een dergelijke retoriek.
Thomas Risse stelt in zijn European institutions and identity change; What have we learned?
2

dat een Europese identiteit niks bijdraagt aan Europese integratie, en de sociale structuur van

Europa. Daarbij stelt hij dat de Europese identiteit niet als unieke collectieve identiteit gezien
kan worden.
De tweede stroming is constructivistisch van aard. Dat wil zeggen dat sociale
identiteiten worden geconstrueerd door interactie tussen verschillende groepen. Er zijn twee
groepen wetenschappers binnen het debat die onder het constructivisme vallen. De eerste
groep die onder deze stroming valt erkent de waarde van een Europese identiteit, maar stelt
dat deze niet los staat van de nationale identiteiten in Europa. De collectieve Europese
identiteit wordt in deze stroming beschouwd als sterk verbonden met de nationale identiteiten
in Europa. Deze constructieve visie berust zich op het feit dat nationale identiteiten voor een
belangrijk gedeelte gevormd zijn door een gevoel van natuurlijk gegeven. Dit betekent dat
iemand die geboren wordt in een land, zich door zijn geboorte direct verbonden voelt met een
identiteit. Dit zou dan ook gelden voor Europeanen, die zich thuis zouden voelen in Europa
omdat zij daar zijn opgegroeid. Binnen deze stroming spelen zowel natuurlijke als
geconstrueerde identiteitselementen een rol. Dit betekent dat er een bepaalde identiteit als
gegeven voelt voor personen, maar dat er daarna doormiddel van identiteitspolitiek het
construeren van identiteiten op verschillende niveaus plaats vindt. Belangrijke werken die dit
perspectief ondersteunen komen van Anthony Smith3, Gerard Delanty4, en Sophie Duchesne
en André Paul Frognier.5 Anthony Smith is een historisch socioloog met autoriteit op het
gebied van nationalisme en etniciteit. Gerard Delanty is een socioloog die zich voornamelijk
richt op Europa. De gezamenlijke noemer in hun relevante werk is dat de Europese identiteit
voortbouwt op bestaande nationale identiteiten en dat deze niet los van elkaar gezien dienen te
worden.
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Een andere groep wetenschappers die binnen het constructivisme valt betoogt dat de
Europese identiteit los van andere identiteiten ontstaan is. De socioloog Martin Kohli, 6 de
politieke wetenschappers Viktoria Kaine en Irene Karowleski7, en de historicus Eric
Hobsbawm8 gebruiken in hun werk het idee dat de Europese identiteit los van nationale
identiteiten geconstrueerd is. Dit perspectief is populair in het algemene debat over identiteit
waarin het werk van de politieke wetenschappers James Fearon and David Laitin9 leidend is.
Deze opvatting over de vorming van identiteiten wordt ook wel het constructivisme genoemd.
De puur constructivistische visie op het debat van de Europese identiteit stamt voort uit het
idee dat de Europese identiteit een project is van de EU sinds de declaratie van Europese
identiteit van december 1973. Dit is het formele startpunt van het project om een Europese
identiteit te gebruiken voor Europese integratie.
De laatste stroming relativeert het standpunt van de vorige stromingen. Het verschil is
dat dit perspectief erkent dat er een Europese collectieve identiteit is, maar de betekenis
daarvan relativeert. Gerard Delanty is bijvoorbeeld relativerend door te stellen dat mensen op
één moment deel uit kunnen maken van verschillende identiteiten. Dit betekent dat er geen
harde grenzen bestaan tussen identiteiten. Malmborg en Strath10 gaan mee in deze relativering
door te stellen dat er een nieuwe conceptualisering van de Europese Identiteit nodig is omdat
de traditionele visie vanuit de EU niet langer houdbaar is door verschillende actuele processen
zoals immigratie en toenemende populariteit van extreemrechtse politieke partijen.11
Bo Strath is een professor op het gebied van Noordse, Europese en wereldgeschiedenis
aan de universiteit van Helsinki. Over het algemeen past het werk van Strath in de derde
stroming van het debat. Strath gebruikt de ideeën van het constructivisme in zijn werk, maar
is kritisch over de betekenis van het concept Europese identiteit. In 2002 publiceerde Strath:
“A European Identity, To the Historical Limits of a Concept”, waarin hij de bruikbaarheid
van de Europese identiteit probeert te verwerpen. Het doel van zijn publicatie is volgens hem
om aan te tonen dat de geschiedenis van de Europese identiteit eigenlijk een geschiedenis is
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van een concept en een retoriek.12 Zijn conclusie in het artikel is dat de Europese identiteit
geen natuurlijk fenomeen is, maar door discursieve processen is gevormd.13 Dit is volgens
Strath een gevolg van de retoriek die tussen 1970 en 1990 is geconstrueerd. Daarnaast stelt hij
dat het verschil tussen Europa en “niet-Europa“ niet bestaat. In 2002 stelde Strath dat deze
gegevens zouden moeten leiden tot het verwerpen van deze fictionele, abstracte, en foutieve
Europese Identiteit. Europese Identiteit dient in Straths argumentatie als een idee dat
geconstrueerd is om het continent Europa te verbinden, wat de werkelijkheid niet goed
weerspiegelt. Dit concept is volgens Strath bijvoorbeeld gebruikt door de Europese Unie om
Europese integratie te stimuleren.14 Het probleem met deze retoriek is volgens Strath vooral
de onjuistheid van de condities waarop het discours is gebaseerd. Een voorbeeld is dat de
Europese identiteit grenzen heeft getrokken tussen Europa en bijvoorbeeld Noord-Afrika die
niet natuurlijk zijn. Zo schept het discours een fictief beeld van de wereld, en de grenzen
tussen groepen of gebieden. Omdat Strath stelt dat de verschillen tussen Europa en ‘nietEuropa’ niet op waarheid zijn gebaseerd en dus een fictieve voorstelling van de werkelijkheid,
moet het concept worden verworpen.
De rest van Straths artikel wordt besteed aan de zoektocht naar een nieuw concept dat
de Europese Identiteit kan vervangen. Daarbij stelt hij in de basis drie problemen die moeten
worden opgelost. Het eerste probleem gaat over de zelf en de ander als een fundament voor
collectieve identiteit. Strath volgt andere sociale wetenschappers en historici zoals Fearon en
Laitin in de overtuiging dat identiteiten geconstrueerd worden in de intersectie tussen de zelf
en de ander. Dat wil zeggen dat interacties tussen groepen een identiteit vormgeven. Het
eerste obstakel dat volgens Strath overwonnen moet worden is de afwezigheid van flexibele
grenzen tussen identiteiten. Hij stelt dat grenzen te statisch zijn binnen de bestaande retoriek
en niet samengaan met de realiteit. Zijn aanname hierbij is dat identiteiten en grenzen flexibel
zijn,15 en dat de Europese identiteit da niet toelaat door statische grenzen te trekken tussen
Europa en de ander. Het nieuwe concept moet volgens Strath een bepaalde openheid en
flexibiliteit hebben zodat er geen verschillen tussen regio’s of groepen standhouden die fictief
zijn. Het tweede probleem vloeit voort uit het eerste probleem door te stellen dat Europa in
principe een paradoxaal project is.16 Daarmee wordt bedoeld dat Europa zowel een bron van
“national self-understanding” kan zijn, maar ook gezien kan worden als de “ander”. Dit is
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vooral een probleem op persoonlijk niveau, omdat een individu zich identificeert met Europa
als een entiteit waar de natie deel van uit maakt maar ook de verschillen ziet tussen de eigen
natie en andere delen van Europa. De retoriek is wat dat betreft dus instabiel. Het derde
probleem dat opgelost dient te worden is volgens Strath de afwezigheid van een sociale
context voor het individu wanneer de retoriek van de Europese identiteit weg valt.17 Hiermee
doelt hij niet op bestaande contexten zoals de nationale context, maar een nieuwe context die
de echtelijke situatie wel goed omschrijft. Strath heeft hier zelf ook geen duidelijke oplossing
voor maar omschrijft ten minste de noodzaak hiervan.
Dit onderzoek heeft als doel om de Brexit te verbinden aan de these van Bo Strath.
Hierbij zal een antwoord worden gezocht op de onderzoeksvraag: In hoeverre past de
Europese retoriek die naar voren komt in de Britse media tussen 18 februari 2016 en 29 Maart
2017 binnen de hypothese van Bo Strath? Deze vraag wordt gesteld met de verwachting dat
de Brexit een problematische casus is voor het voortbestaan van het concept dat Bo Strath in
2002 al probeerde te verwerpen. Dit komt omdat op de retoriek op het eerste gezicht niet meer
van toepassing kan zijn op het VK na de Brexit. De periodisering die is gekozen is interessant
voor dit onderzoek omdat deze drie kern momenten bevat waarin verwacht wordt dat er een
ontwikkeling in de retoriek plaats zal vinden in de media. Het eerste moment is de
aankondiging van het EU-referendum waarin duidelijk wordt dat er een mogelijkheid bestaat
dat het VK zich terugtrekt uit de EU. Dit moment is interessant omdat er een verschuiving
plaats vindt van enkel kritiek op de EU, naar een praktische maatregel die de plaats van het
VK in de EU, en misschien ook wel Europa definitief kan veranderen. Het tweede moment is
het uitvoeren van het Referendum en de uitkomst daarvan. Deze gebeurtenis is interessant
omdat het aannemelijk is dat er een heronderhandeling van grenzen plaatsvindt. Dat wil
zeggen dat er binnen het VK, maar ook binnen de media, een herdefiniëring moet komen over
de zelf en de ander. Wat is Europa na de Brexit voor het VK? En wat is het VK voor Europa?
Het derde moment is het in gang gaan van Artikel 50 waarna de toekomst tussen het VK en
Europa praktisch zal moeten worden uitgewerkt. Dit is interessant voor het onderzoek omdat
het discours praktisch zal worden uitgewerkt.
Uit de hoofdvraag wordt duidelijk dat de Europese identiteit in de gekozen perioden
en gebeurtenissen onderzocht zal worden aan de hand van kranten. De keuzen voor
krantenonderzoek heeft een aantal redenen. Allereest is de beschikbaarheid van bronmateriaal
tegenwoordig extreem toegankelijk. Daarnaast speelt de media een belangrijke rol in het
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vormen van retoriek en het in standhouden van discours. Als laatste representeren kranten
verschillende politieke voorkeuren en groepen, en kan zo een breed en compleet beeld van de
retoriek in het VK worden gegeven. Er worden drie Britse kranten onderzocht. The Daily
Telegraph, The Guardian en The Times. The Daily Telegraph is de grootste “broadsheet
newspaper” in het VK met een circulatie van 450.000 kranten in november 2017. The
Telegraph wordt beschouwd als een krant met een conservatieve, rechtse politieke voorkeur.
Dit blijkt vooral uit de relatie tussen de editors van de krant en de politieke leiders van de
conservatieve Tory’s. De verwachting is dan ook dat de krant hoofdzakelijk de Britse staat en
het Britse volk vooropstelt, en zich uitspreekt tegen de EU en wellicht ook Europa als geheel.
The Times had eind 2016 een gemiddelde dagelijkse circulatie van 445.000 exemplaren. The
Times wordt als een krant beschouwd zonder terugkerende politieke voorkeur en een
bepaalde flexibiliteit tussen artikelen. Het is van de drie gekozen kranten de meest centrale
krant als het gaat om politieke voorkeur. Dit betekent dat het interessant wordt voor het
onderzoek om te zien welke kant The Times opgaat qua retoriek. The Guardian volgt The
Daily Telegraph en The Times op de derde plek met een dagelijkse circulatie van 162.000
exemplaren per dag. The Guardian is over het algemeen een links georiënteerde krant.
Hoewel er geen duidelijke link is tussen The Guardian en een politieke partij, blijkt uit de
politieke artikelen vaak een liberaal linkse mening. Daarnaast bestaat de doelgroep voor 80%
uit Labor party stemmers. De verwachting is dat deze liberale krant Europa omarmt, met
name door het internationale karakter van de krant.
Het onderzoek is opgedeeld in drie deelvragen waarvan de antwoorden de hoofdvraag:
In hoeverre past de Europese retoriek die naar voren komt in de Britse media tussen 18
februari 2016 en 29 Maart 2017 binnen de hypothese van Bo Strath, zullen helpen
beantwoorden. De eerste deelvraag is: In hoeverre komt de retoriek in Britse kranten tussen
18 februari 2016 en 29 Maart 2017 overeen met de Europese Identiteit als omschreven door
Bo Strath? De tweede deelvraag is dan logischerwijs: In hoeverre verschilt de retoriek in
Britse kranten tussen 18 februari 2016 en 29 maart 2017 met de Europese identiteit als
omschreven door Bo Strath. Deze twee deelvragen zullen in het eerste hoofdstuk worden
beantwoord. De derde deelvraag is: hoe beïnvloedt de Brexit de Europese retoriek in Britse
kranten? De deelvragen zullen ieder afzonderlijk worden beantwoord in een eigen hoofdstuk,
gevolgd door een conclusie waarin de deelvragen aan elkaar zullen worden gelinkt om de
hoofdvraag te beantwoorden.
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Theoretisch Kader
Er zijn een aantal concepten die belangrijk zijn voor het onderzoek. Allereerst de Europese
identiteit. In dit onderzoek wordt het werk van Strath gebruikt voor een definitie daarvan.
Zoals eerder als is beschreven wordt de Europese identiteit hier gezien als een retoriek die
gebruikt is om de sociale structuur van Europa vorm te geven. De Europese identiteit is een
middel dat gebruikt is om het continent een plaats te geven in de wereldorde. In andere
woorden is de Europese identiteit niet meer dan een discours voor Strath. De retoriek die
Strath beschrijft heeft een aantal factoren. Allereerst stelt Strath dat de betekenis van Europa
een discours is over het definiëren en classificeren van Europa, over de grenzen van Europa,
en over overeenkomsten en verschillen.18 Over het algemeen wordt Europa gezien als een
afzonderlijke culturele entiteit met gedeelde waarden, cultuur en identiteit.19 Kern elementen
in het zogenaamde Europese erfgoed zijn volgens Strath de Grieks-Romeinse samenleving,
het Christendom, de Verlichting, rede, wetenschap en democratie.20 In het discours van
Europa wordt de Europese identiteit gebruikt om cohesie in de regio te ondersteunen.21 Strath
laat dit zien aan de hand van wat volgens hem de geschiedenis is van het discours. De
Europese identiteit staat binnen de Europese retoriek verder naast andere identiteiten zoals de
Nationale identiteit.22 Daarnaast is Europa en haar identiteit volgens Strath gevormd door
demarcatie van de “Ander”.23 Er zijn drie belangrijke anderen die Europa hebben
vormgegeven: de Oriënt/Aziaat, de Amerikaan, en de Oost-Europeaan.24 De demarcaties
tussen Europa en niet-Europa zijn niet natuurlijk, maar enkel gevormd een verschil te kunnen
maken tussen wij en zij. Europa is dus een discours dat neigt naar een ideologie, waarin de
Europese identiteit gebruikt is om cohesie in Europa te versterken en af te zetten van nietEuropa. Volgens Strath is deze retoriek destructief omdat het vasthoud aan fictieve, gesloten
grenzen die samenwerking en openheid tegen gaan.25 Dat is dan ook waarom hij van deze
retoriek af wil stappen.
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Hoofdstuk 1
In dit eerste hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de eerste deelvraag: welke
overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de Europese identiteit retoriek zoals beschreven
door Bo Strath en de dominante retoriek in de Britse media tussen het aankondigen van het
EU-referendum op 18 februari 2016 en de ingang van artikel vijftig op 29 maart 2017? In het
eerste deel van het hoofdstuk zullen kort de factoren die Strath heeft beschreven worden
herhaald. Daarna zal in het tweede deel met behulp van primaire bronnen, gezocht worden
naar antwoorden op de eerste twee deelvragen: In hoeverre komt de retoriek in Britse kranten
tussen 18 februari 2016 en 29 Maart 2017 overeen met de Europese Identiteit als omschreven
door Bo Strath? En: in hoeverre verschilt de retoriek in Britse kranten tussen 18 februari 2016
en 29 Maart 2017 met de Europese identiteit als omschreven door Bo Strath?

Belangrijke factoren van de Europese Identiteit
De eerste belangrijke factor die volgens Strath deel uit maakte van de dominante retoriek in
het einde van de 20ste eeuw is de co-existentie van de Europese identiteit en andere
identiteiten. Een andere factor is het gebruik van Azië, Noord-Afrika en de VS, ofwel de
ander, als demarcatie van Europa. De laatste belangrijke factor is de classificering van Europa
als een afzonderlijke culturele entiteit door onder andere het gedeelde culturele erfgoed. Deze
drie factoren zijn de kern van het begrip Europa in de door Strath beschreven retoriek,
waarvan het idee van een Europese identiteit een onderdeel is om cohesie in de regio te
stimuleren.

Overeenkomsten tussen de Europese retoriek en de retoriek in de Britse media
De eerste factor uit het werk van Strath is het naast elkaar bestaan van de Europese identiteit
en andere identiteiten. Uit de krantenartikelen van de Britse media blijkt deze zelfde
onderscheiding. Dit onderdeel van het discours maakt een verschil tussen Europa, het VK, en
de verschillende Britse naties. De identificatie met het continent Europa blijkt bijvoorbeeld uit
het volgende citaat van Boris Johnson nadat het EU-referendum tot vertrek resulteerde:
“We cannot turn our backs on Europe. We are part of Europe, our children and our
grandchildren will continue to have a wonderful future as Europeans, travelling to the
continent, understanding the languages and the cultures that make up our common
European civilisation, continuing to interact with the peoples of other countries in a way
that is open and friendly and outward looking.” –Boris Johnson26

26
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Dit citaat is een voorbeeld van de manier waarop in de media het VK als deel van Europa
wordt gezien. Er is een duidelijke identificatie met het Europese continent ondanks het feit dat
er afstand wordt gedaan van de EU. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit andere artikelen waarin
letterlijk wordt gesteld dat het VK niks meer te zoeken heeft in Brussel, maar onderdeel blijft
van Europa.27 Deze vorm van identificering is te begrijpen met behulp van het werk van
Delanty op het gebied van de Europese identiteit.28 Delanty stelt dat de Europese identiteit op
verschillende niveaus bestaat, waaronder de culturele en de politieke identiteit van de
Europese unie.29 Met het onderscheiden van de verschillende niveaus komt dus ook in het
discours van de Britse kranten tijdens de Brexit de Europese identiteit naar voren als een
belangrijk onderdeel van de “zelf”. De tweede identiteit die een rol speelt in de Britse media
is de Britse identiteit die in dit geval als de nationale identiteit zal worden beschouwd. In
Straths beschrijving van de Europese retoriek bestaan de verschillende identiteiten naast
elkaar, niet tegenover elkaar. Hij is het daar zelf niet mee eens omdat de relatie volgens hem
paradoxaal is.30 In het geval van de casus komt de nationale identiteit ook naar voren. Een
voorbeeld daarvan in het discours is dat er gesproken wordt over “national security”31, “the
interests of the nation”32, en “the greatness of Britain”33 En dan zijn er nog andere identiteiten
die naar voren komen in de Britse media. Zo wordt er bijvoorbeeld gerefereerd naar de
verschillende politieke stromingen in het land34, of zelfs naar de verschillende naties binnen
het VK.35
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De tweede factor in de retoriek zoals beschreven door Strath is het gebruik van de
ander als demarcatie van de entiteit Europa. Deze ander komt vooral terug in de politieke
campagnes in de aanloop naar het referendum. Daarin wordt hoofdzakelijk gewezen op het
“gevaar van buitenaf”, en de rol die Europa wel of niet kan spelen in het beschermen van het
VK tegen deze angsten. Zo wordt er specifiek gewezen op “Russian aggression”36, “Jihadist
terrorism”37, “the migrant crisis”38 en “economic insecurity”39. De discussie over deze punten
is niet eens zo interessant. Voor dit onderzoek is interessanter dat er nog altijd een verschil
gemaakt wordt tussen Europese staten en “buitenstaanders. In dit geval wordt Europa over het
algemeen nog als een vriendelijke partner gezien, en zit het gevaar in de niet-Europese
entiteiten en processen. Europa speelt hierin dus een rol als veilig gebied ten opzichte van de
gevaarlijke “ander”. Deze rol kan bijvoorbeeld, zoals Martin Kohli stelt, worden uitgevoerd
door een politieke entiteit zoals de EU.40 Dat is echter een praktische invulling van de
oplossing. Het idee van Europa als veilig gebied gaat echter dieper dan het deel uitmaken van
de EU.
De derde factor is een classificering van Europa als een culturele entiteit op basis van
een gedeeld cultureel erfgoed. Alhoewel uit de casus blijkt dat vooral voorstanders van
“remain” zich beroepen op de geschiedenis van het VK binnen Europa, blijkt uit een aantal
artikelen dat Europa in den brede wordt beschouwd als een opzichzelfstaande entiteit die
dieper gaat dan enkel de EU als politieke entiteit. Een voorbeeld hiervan is de referentie naar
Europa als een entiteit van vrienden en geallieerden41 die zoveel hebben doorstaan door
samen te werken tijdens verschillende historische gebeurtenissen.42 Hierbij wordt
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bijvoorbeeld gedacht aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en andere interne
instabiliteit.43

Verschillen tussen de Europese retoriek en de retoriek in de Britse media
Uit de vorige alinea’s is gebleken dat de drie factoren uit het werk van Strath overeenkomen
met de retoriek die uit Britse krantenartikelen kan worden gehaald. Toch zijn er ook
verschillen op het gebied van deze factoren. Allereerst over verschillende identiteiten die
naast elkaar bestaan. Binnen de krantenartikelen uit de gekozen onderzoeksperiode komen
niet alleen verschillende naar voren, ze staan soms ook tegenover elkaar. Dat wil zeggen dat
er niet per situatie gekozen wordt voor ofwel de Europese identiteit, ofwel de nationale, maar
dat de identificering flexibel is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verschil dat wordt gemaakt
tussen de politieke en culturele Europese identiteit. In de bovenstaande alinea’s is duidelijk
geworden dat Britten zich identificeren met Europa, maar niet langer met de EU.44 Daarnaast
komt het voor dat in het zelfde artikel eerst gesproken wordt over Europa tegenover het
Midden-Oosten, en vervolgens over het VK tegenover de EU. Deze complexe wisseling van
identiteitsgrenzen toont een bepaalde flexibiliteit die past binnen de kritiek van Strath op de
Europese retoriek.45 Hij stelt in zijn artikel dat grenzen niet zo statisch kunnen worden
beschouwd als de Europese retoriek ze schetst. De flexibiliteit die Strath in de praktijk ziet
bestaat dus wel in de retoriek die gebruikt wordt in de Britse media, waarin grenzen
verschuiven en identiteiten door elkaar heen lopen. Een andere verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat het VK nou eenmaal niet zo goed is geïntegreerd als andere lidstaten. Dat zou
dan vervolgens kunnen leiden tot vloeibare grenzen omdat de identificatie nog ter discussie
staat. Deze visie wordt bijvoorbeeld ondersteunt door het werk van Dennisson en Carl die het
VK inderdaad zien als een slecht geïntegreerde lidstaat.46
De rol van de ander is in de Britse media op een aantal punten het zelfde als in de oude
retoriek. Toch wordt niet-Europa ook anders gebruikt in de Britse kranten. Een goed
voorbeeld daarvan is de referentie van Britse kranten naar de relatie tussen het VK en de VS
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of andere gebieden in de wereld. Het VK wordt beschreven als een van de sterkste
economieën in de wereld47, die niet alleen functioneert binnen de lijntjes van de EU, maar ook
kan floreren in een situatie waarin zij gedwongen worden meer toenadering te zoeken met de
VS.48 Het verschil met de retoriek die Strath beschreef is dus een bepaalde openheid naar de
ander. Dit is ook een van de kritiek punten van Strath. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat
deze openheid een keuze is die voortkomt uit de argumenten van Strath. Dit verschil valt ook
te verklaren door de angst die in het VK leeft op het moment dat er zo een grote verandering
kan gaan plaatsvinden.
Het feit dat Europa een culturele entiteit is kwam ook naar voren in de retoriek die
werd gepresenteerd in Britse kranten. Toch is er een verschil tussen de factor die Strath heeft
omschreven en de manier waarop Europa als culturele entiteit wordt gezien in de Britse
artikelen. Voorbeelden van manieren waarop afstand wordt gecreëerd tussen het VK en
Europa is euroscepticisme,49 het verschil tussen de Eurozone en het VK50 en het historische
discours over een sterk VK dat Europa helemaal niet nodig heeft.51
Verder zijn er nog andere verschillen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.
Deze verschillen staan los van de factoren die Strath benoemt heeft, maar maken een
belangrijk deel uit van de retoriek die gebruikt werd in de gekozen onderzoeksperiode. Het
eerste punt is de notie van de EU die niet functioneert en hervormt moet worden52. Zowel de
tegenstanders als de voorstanders van Brexit leken het met elkaar eens te zijn over het feit dat
de EU anders moet. Het enige verschil is de conclusie die stemmers daaraan verbonden. Dit
past niet binnen de retoriek die Strath beschreef van een sterk Europa dat zich staande houdt
tussen de grote actoren in de wereld. Verder lijkt financiën een belangrijk onderwerp in de
krantenartikelen. Binnen dat plaatje wordt Europa gezien als een markt, en niet zozeer als een
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project van (sociale) cohesie.53 Dit is een hele andere definitie van Europa die niet past binnen
het plaatje dat Strath schetst. Een laatste punt is de notie van de EU als vijand. Dit gaat verder
dan de overtuiging van Strath dat Europa soms de zelf en soms de ander is. De EU wordt in
krantenartikelen sporadisch neergezet als de vijand van democratie, de vijand van
zelfbeschikking, etc.

Conclusie
Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de Europese retoriek en de retoriek in
Britse kranten tussen 18 februari 2016 en 21 mei 2017? Allereerst lijken de factoren die Bo
Strath heeft toegewezen aan de Europese Identiteit allemaal terug te komen in de retoriek die
naar voren komt uit de krantenartikelen uit de periode. Verschillende identiteiten staan in de
Britse media naast elkaar. De culturele Europese identiteit, de Britse identiteit, en de nationale
identiteit. Daarnaast wordt net zoals in de Europese retoriek door Britse kranten gebruik
gemaakt van de ander als vorm van demarcatie. Onderdelen daarvan zijn terrorisme en
migratie. Ook maakt de Britse media gebruik van een classificatie van Europa als een
culturele entiteit die door gebeurtenissen zoals de Tweede Wereldoorlog en gedeelde waarden
en normen is verbonden. Alhoewel deze factoren overeenkomen zijn er ook verschillen te
zien. Op het gebied van verschillende identiteiten bestaat er meer flexibiliteit in de Britse
media dan in de Europese retoriek. Ook is er meer openheid richting de ander, terwijl binnen
de Europese retoriek een harde grens wordt getrokken. Ten derde wordt er in de Britse
kranten een duidelijker verschil gemaakt tussen de Europese culturele entiteit en het VK. Los
van de drie factoren uit het werk van Strath zijn er nog andere punten die niet binnen de oude
retoriek passen namelijk: een disfunctionele EU, Europa als de vijand, en de EU als markt in
plaats van sociale context.
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Hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de meningen die naar voren komen in krantenartikelen
en de manier waarop deze de retoriek beïnvloeden. De vraag die wordt beantwoord in dit
hoofdstuk is: hoe beïnvloedt de Brexit de Europese retoriek in Britse kranten? Om daar een
antwoord op te geven wordt de Brexit opgedeeld in drie sleutelmomenten waarin politieke
voorkeur waarschijnlijk een grote rol speelt.

Verandering van retoriek over drie periodes
Door de politieke voorkeur van kranten werd er voor het onderzoek verwacht dat er
verschillen zouden zijn in de dominante retoriek per krant. Hoewel dat ook zo bleek te zijn is
het mogelijk om de opinie per krant opzij te zetten en te kijken naar overeenkomstige factoren
die terugkomen. Verder is de verwachting dat er in de gekozen periode drie belangrijke
momenten zijn waarop de retoriek kan veranderen door de gebeurtenissen die daarin vallen.
Deze drie momenten zijn de aankondiging van het referendum, de uitvoering van het EUreferendum, en de officiële ingang van artikel 50. De laatste belangrijke gebeurtenis die
hieraan voorafgaat is een EU-congres waarop David Cameron een deal probeert te sluiten met
de andere lidstaten om de EU zodanig te hervormen, dat het Britse volk besluit om in de EU
te willen blijven. Met dat startpunt wordt er kort gekeken naar de ontwikkeling van de
retoriek die hierboven is gebruikt als vergelijking met de Europese retoriek die Strath heeft
beschreven.

De mogelijkheid van Brexit
Op 20 februari 2016 kondigde Cameron aan dat het EU-referendum zou plaatsvinden op 23
juni 2016. Dit moment was belangrijk voor de ontwikkeling van de Brexit omdat er
campagnes op gang kwamen voor de twee keuzes waarop het Britse volk moest gaan
stemmen. The Daily Telegraph heeft in de loop van de campagne periode duidelijk
aangegeven zich achter de Brexit te zetten. Dit beïnvloedt zelfs in deze periode waarin het
referendum net pas werd aangekondigd de toon van hun artikelen al. Het standpunt en de
retoriek van de krant komt in deze periode neer op het volgende: het VK boven alles, wij zijn
sterk genoeg om op onszelf te staan. Dit blijkt onder meer uit artikelen waarin het “remain”
kamp wordt bekritiseerd om hun bangmakerij genaamd “Project Fear – It’s a big, bad scary
world out there, folks”, aldus The Telegraph.54 Ook wordt er herhaaldelijk gewezen op de
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potentie van het VK buiten de EU.55 The Guardian heeft in de campagne tijd aangegeven
tegen Brexit te zijn. Dit past binnen het karakter van de krant en is net als The Daily
Telegraph ook al terug te zien in deze eerste periode van het proces. Het volgende citaat is een
goed voorbeeld van de toon die The Guardian gebruikt als het gaat over de Brexit en Europa:
“ideological opponents of Europe who will follow Michael Gove into the Leave campaign
look mean-spirited and disloyal”.56 De verdedigers van het VK in de EU zijn de helden, en de
voorstanders van Brexit zijn slecht, niet loyaal en zitten fout. Dit is duidelijk een politieke
voorkeur uiteraard. The Times was ook tegen de Brexit. Toch is het lastiger om dat terug te
lezen in de artikelen, wat uiteraard komt door het politieke standpunt van de krant. The Times
blijft in de woorden van anderen zoals Johnson of Cameron, en geeft het debat zorgvuldig
weer. De leidende verhaallijnen zijn daarin een goed en beschermend Europa tegenover een
slecht en gevaarlijke EU.57

Het EU-referendum en de uitslag
Het referendum werd gehouden op 23 Juni 2016. De uiteindelijke uitslag was een
meerderheid van “leave” stemmers. De uitslag leidt tot debat over de toekomst van het VK en
de mogelijkheid van de leave politici om het land daadwerkelijk verder te leiden. The Daily
Telegraph is van de drie gekozen kranten uiteindelijk de enigste die achter de uitslag staat.
Toch gaan de krantenartikelen uit deze periode helemaal niet hard in tegen Europa. Er wordt
een duidelijk verschil gemaakt tussen Europa en de EU. De EU is gefaald volgens The Daily
Telegraph,58maar het VK moet de kloof in het land zien te dichten, en een nieuwe plek in de
constructie van Europa vinden.59 Het onderscheid tussen Europa en de EU wordt eigenlijk pas
na de stemming goed gemaakt in de artikelen en is een interessante ontwikkeling in de
berichtgeving van de krant. The Guardian toont teleurstelling na de uitslag van het
referendum en stelt terecht de vraag: What now? Ze vragen zich letterlijk af wat de nieuwe
plaats van het VK wordt in de wereld, en wijzen op de enorme verdeeldheid in het VK.60 The
Times blijft net als in de periode van de aankondiging objectiever dan de andere twee kranten
‘What’s good for big business isn’t always good for Britain when it comes to the EU’, 23 februari 2016, The
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maar toont aanzienlijk meer interesse in de nationale verdeeldheid tussen verschillende
regio’s in het VK.61

De ingang van artikel 50
Op 29 maart 2017 tekent Theresa May de brief aan de EU waarin zij officieel aankondigt dat
het VK uit de EU wil stappen. Deze wordt vervolgens overhandigd waardoor artikel 50
officieel van gang gaat. Dit betekent dat de onderhandelingen tussen de EU en het VK over
het vertrek van de lidstaat van start gaan. The Daily Telegraph toont vooral respect voor de
aanpak van May. Zij volgens het politieke discours dat de coöperatie van het VK toont en de
EU-lidstaten vraagt om ook mee te werken aan een goede afronding. Hierin spreekt May over
samenwerking62 en gedeelde normen en waarden die het VK wil vasthouden.63 De rest van
Europa wordt door The Daily Telegraph neergezet als dwarsligger.64 The Guardian zoekt ook
naar een goede samenwerking na Brexit, maar deelt ook de angst dat het VK buiten de boot
zal vallen.65 Het algemene idee in de berichtgeving van The Guardian dat zij hetzelfde willen
als The Daily Telegraph, maar minder vertrouwen hebben in de mogelijkheid daarvan. Het
VK is dan ook de mist in gegaan. The Times blijft nog altijd erg objectief maar de
berichtgeving is wel gericht op de ontevredenheid van stemmers in het VK en burgers van
andere lidstaten.66 Ook The Times kijkt dus naar de toekomst en heeft hoop op goede
samenwerking, maar heeft daar een hard hoofd in.

Conclusie
Hoe beïnvloedt de Brexit de Europese retoriek in Britse kranten? In de eerste periode lijkt de
retoriek vloeiend over te lopen van de al bestaande opinies in het VK over de EU. Daarna
zorgt de uitkomst van de Brexit voor een verlangen naar een goede relatie tussen het VK en
Europa, zeker na de ingang van Artikel 50. Er zijn drie factoren van de Brexit die de Europese
retoriek in het VK beïnvloeden. Politieke voorkeur, het verloop van de Brexit, en de
binnenlandse verdeeldheid Door de politieke voorkeur per krant en de mening over Brexit
veranderd de retoriek per krant gedurende de gekozen periode minimaal. Deze mening

61

Scottish ministers not told of trigger date for article 50, 24 maart 2017, The Times.

62

‘An analysis of key points in triggering article 50’, 30 maart 2017, The Daily Telegraph.

63

Idem.
Theresa may triggers article 50 with warning of consequences, 29 maart 2017, The Guardian.

64

65
66

Idem.
Eu response to article 50 taker tough line on transitional deal, 29 maart 2017, The Guardian.

19

beïnvloedt hoe er over Europa geschreven wordt, en deze blijft voornamelijk constant. Het
verloop van de Brexit beïnvloedt waarover de kranten hun artikelen publiceren, en het verhaal
dat door de kranten wordt verteld. Het is duidelijk dat de eerste periode twee soorten Europa
kent. De slechte ander, en de goede zelf. Dit veranderd echter wel nadat het referendum is
gehouden. Na het referendum beweegt de retoriek per krant richting verzoening in het
binnenland, en samenwerking met de rest van Europa. Die verzoening in het binnenland is
nodig omdat de verdeeldheid in het VK enorm groot is. De overheid, maar ook de meeste
inwoners willen niet dat een gedeelte van de bevolking zich buitengesloten voelt, ook al is
Brexit een grote verandering. Deze verdeeldheid door Brexit beïnvloedt in de artikelen de
retoriek omdat het een verschillend beeld geeft van de zelf en de ander, of goed en fout.
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Conclusie
In hoeverre past de Europese retoriek die naar voren komt in de Britse media tussen 18
februari 2016 en 29 Maart 2017 binnen de hypothese van Bo Strath? Uit het eerste hoofdstuk
is gebleken dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen de retoriek die Strath in 2002
beschreef, en de retoriek die gebruikt wordt door de Britse media. Er is sprake van
verschillende identiteiten die naast elkaar bestaan, maar ook conflict tussen identiteiten. De
“ander” wordt gebruikt voor de demarcatie van Europa, maar er bestaat ook openheid tussen
Europa en niet-Europa. Europa wordt voorgesteld als culturele entiteit, maar dat idee wordt
ook weer verworpen. Deze contradicties worden aangevuld door geheel andere ideeën van
Europa die naar voren komen in de media. Vooral de verschillen zijn interessant voor het
beantwoorden van de hoofdvraag. Dat komt omdat de retoriek uit de casus dus zowel wel als
niet lijkt te passen binnen de retoriek die Strath bekritiseert. De interesse in de verschillen
komt voort uit het feit dat deze verschillen nou juist de kritiek punten van Strath zijn. Aan het
begin is er uitgebreid ingegaan op zijn kritiek op die retoriek. Juist de flexibiliteit van
grenzen, openheid tussen groepen en het bestaan van meerdere identiteiten is zichtbaar in de
Brexit casus. Dit leidt tenminste tot de conclusie dat Straths observaties terecht waren. De
vraag rest dan nog of hij ook de juiste conclusies heeft verbonden.
Het derde hoofdstuk ging over de manier waarop de Brexit de Europese retoriek in
Britse kranten heeft beïnvloed. Dit was belangrijk om te zien hoe de gebeurtenis het toepassen
van de Europese retoriek veranderde. Het is duidelijk geworden dat politieke voorkeur,
ontwikkelingen in het Brexit proces, en binnenlandse factoren de retoriek beïnvloedde in de
gekozen periode. Dat betekent dat het te makkelijk is om te stellen dat de Europese retoriek
zoals geponeerd door Strath simpelweg veranderd is. Hoofdstuk twee laat zien dat actualiteit,
de Europese retoriek in de media heeft beïnvloed. In deze casus leidde dit tot flexibiliteit en
openheid zoals geprezen door Strath in 2002. Ook viel op dat de rol van de Europese retoriek
vooral groot was in de artikelen die voor de EU waren. De bestaande grenzen en ideeën
werden daarin versterkt, zoals bijvoorbeeld de angst voor buitenstaanders.
Maar wat betekenen deze inzichten nou? Met een lichte nuance omdat de casus
specifieke factoren moeten worden meegewogen lijkt het duidelijk dat Straths observaties ook
in de Brexit casus aanwezig zijn. Het eerste hoofdstuk suggereert dat een gedeelte van de
Europese retoriek die Strath heeft beschreven nog altijd terug te vinden valt. Aan de andere
kant past de kritiek van Strath nog altijd. Daarnaast laat de Brexit zien dat Europa zeker een
belangrijke rol speelt bij identificatie anno 2018. Nadat het VK uit de EU stapte kwamen er
21

vragen op in de media zoals: Wat nu? Waar staat het VK nu in de wereld? Ben ik nog
Europeaan? Hoor ik nog wel thuis in Europa? Juist deze directe vragen gaan over identiteit.
En wat dat betreft had Kaufmann dus ook gelijk. Brexit gaat over identiteit. En de Europese
identiteit speelt dan ook nog steeds een rol voor Europese burgers in zijnsbegrip.
Om die reden lijkt het meer dan logisch om verder onderzoek te doen naar de
onderdelen waar dit onderzoek te kort schiet. Allereerst kan er gerichter onderzoek worden
gedaan naar de invloed van Brexit op de retoriek van Europese identiteit. Hiervoor is de
media wellicht niet het juiste onderwerp, of het VK niet de juiste casus. Er kan bijvoorbeeld
gekeken worden naar de reactie van lidstaten op Brexit. Die zijde van het verhaal lijkt ook
nog interessant. Verder voegt dit onderzoek een casus aan het debat over Europese identiteit
toe in het verlengde van Bo Strath, maar zijn er vast ook casussen die de relevantie van het
concept juist weer onderbouwen. Deze tegenargumenten zouden dan tot een beter begrip van
de sociale context in Europa moeten leiden. De Brexit is zeer actueel en er kan nog van alles
gebeuren. De daadwerkelijke impact van de Brexit op Europa, retoriek en identiteit zal later
moeten blijken. Maar het is als het goed is duidelijk dat de complexiteit en problematiek
rondom Europese identiteit zoals beschreven door Bo Strath ook terug te vinden is in de
gekozen casus. En daarom ondersteunt deze casus na zestien jaar nog steeds de these van Bo
Strath.
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