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Stellingen
bij het proefschrift van Margriet Krijtenburg

Schuman’s Europe. His frame of reference
1. Schuman is de architect van de Europese eenwording.
2. Volgens Schuman is het Europees cultureel en spiritueel erfgoed de raison d’être van de Europese
eenwording en moet daarom worden gekoesterd. Effectieve solidariteit over eigen grenzen heen, een
solidariteit geuit in concrete daden, is daar een logisch gevolg van.
3. Schumans Europa is een Europa dat streeft naar politieke eenwording door middel van economische
integratie ten bate van de mens. In Schumans referentiekader wordt de mens verstaan als sociaal
wezen in zijn transcendente dimensie overeenkomstig de morele orde die is gebaseerd op het
Christendom dat deel uitmaakt van het Europees cultureel en spiritueel erfgoed.
4. Schumans methode voor eenwording was er een van kleine stapjes, zoveel mogelijk rekening
houdend met de nationale belangen van ieder land en met de psyche van de burger.
5. De Europese eenwording zoals Schuman die zag, is een proces dat vele generaties in beslag zal
nemen, zodat het l’Europe d’esprit dat aan de basis ligt, door de burgers kan worden
geïnternaliseerd. Een aan burgers en staten onnodig opgelegde eenwording zou volgens Schuman het
hele eenwordingsproject in gevaar kunnen brengen.
6. Economische integratie en groei zijn volgens Schuman, Adenauer, De Gasperi en Monnet een middel
en geen doel van de Europese eenwording zoals zij die voor ogen hadden.
7. De EU is geen katholiek project, maar Schumans visie op Europa is gebaseerd op zijn katholieke
levensbeschouwing.
8. In Schumans referentiekader is het goddelijke verbonden met de waardigheid van de mens.
9. Het doel van wetenschappelijk onderzoek is niet een discussie te beëindigen, maar een nieuwe
discussie op gang te brengen.
10. Een gezonde boom is goed geworteld. Het is gezond je referentiekader vanuit de radix op te bouwen.

