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Op zoek naar de ziel van Europa. Een cultuurfilosofische benadering

Inleider: Prof. dr. Koo van der Wal (Rotterdam)
Europa is door haar cultuur, ideeënwereld en leefwijze ongetwijfeld een sterk merk. Vele
schrijvers, kunstenaars, filosofen en politici uit alle delen van het continent hebben zich wel
allereerst Europeaan gevoeld. Toch is het Europese project momenteel in zwaar weer,
sommigen spreken zelfs van een crisis. De Europese Unie (`Brussel’) wordt door grote
groepen burgers in vrijwel alle landen van het continent als een vreemde, niet democratisch
gelegitimeerde macht ervaren die intussen wel over hun hoofd heen allerlei maatregelen
neemt die hun leven ingrijpend beïnvloeden. Steeds meer zoeken zij daarom hun heil bij
nationalistische en anti-Europese partijen. Het besluitvormingsproces op politiek niveau
verloopt zeer moeizaam met als uitkomst zachte compromissen waar ook nog eens vaak de
hand mee gelicht wordt. De cultuurverschillen tussen de verschillende delen van Europa
spelen steeds weer op, de economie hapert, enz. Kortom, als we niettemin aan Europa
vasthouden, en er is eigenlijk geen alternatief, dan zal het een ander Europa moeten zijn.
Het belangrijkste probleem is wel dat onduidelijk is waar Europa eigenlijk voor staat. Is het
enkel een economisch project, is het een politieke federatie in wording, is het een
waardengemeenschap, of wat? Wat Europa volgens velen (terecht) nodig heeft is een
aanstekelijke visie, een enthousiasmerend verhaal. We hebben dat wel degelijk, alleen lijkt het
alsof we het vergeten zijn. In deze cyclus wordt een cultuurfilosofische zoektocht naar de idee
van Europa ondernomen.
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Koo van der Wal (1934), studeerde wijsbegeerte, godsdienstwetenschap en Duitse taal- en
letterkunde te Amsterdam (VU en UvA) en Göttingen. Promotie in de wijsbegeerte op een
proefschrift Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem (1968).
Wetenschappelijk medewerker en sinds 1972 hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van
Amsterdam en sinds 1978 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De laatste jaren van zijn
actieve academische loopbaan (1995-2000) bezetter van een bijzondere leerstoel
milieufilosofie.
Publicaties op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie, de cultuurfilosofie,
de geschiedenis van de wijsbegeerte en de milieufilosofie.
Naast zijn academische loopbaan o.m. voorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty
International en voorzitter van de Stichting voor vluchteling-studenten UAF.
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