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2013
De Erasmusprijs 2013 stond in het teken van De Toekomst 
van de Democratie, een thema dat hoog op de politieke 
agenda staat. De prijs werd toegekend aan de Duitse 
filosoof	Jürgen	Habermas.	Habermas	heeft	een	groot	
oeuvre opgebouwd van boeken en andere geschriften en 
is onverminderd actief. Zijn werk is kritisch, ondogmatisch 
en bestrijkt een uitgestrekt gebied aan disciplines – ethiek, 
wetenschapsfilosofie,	taalfilosofie,	politieke	theorie,	sociologie,	
sociale	filosofie	en	cultuurtheorie.	Daarnaast	heeft	hij	zich	
vanaf de jaren vijftig onvermoeibaar ingezet in het debat over 
dringende politieke problemen, zoals nucleaire bewapening, 
de Duitse deling, terrorisme, de oorlog in Irak en, meer 

recentelijk, het punt van de Europese integratie. Bij zijn 
besluit om de prijs toe te kennen aan Jürgen Habermas, heeft 
het bestuur van de Stichting zich laten bijstaan door een 
commissie bestaande uit de bestuursleden Rick Lawson, Maria 
Grever en Paul Schnabel, en verder Victor Halberstadt en 
Joost Klarenbeek.

Wij zijn er zeer gelukkig mee dat de Regent van onze Stichting 
heeft besloten deze rol te blijven vervullen, ook in zijn nieuwe 
positie als Koning der Nederlanden. Zijne Majesteit de Koning 
reikte de Erasmusprijs uit tijdens een feestelijke ceremonie 
op 6 november in het Koninklijk Paleis te Amsterdam, in 
aanwezigheid van HM de Koningin, HKH Prinses Beatrix en 
HKH Prinses Margriet. Wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid 
van de Koninklijke Familie. Tijdens de prijsuitreiking las Maria 
Grever, bestuurslid van de Stichting, de laudatio voor die u 
verder in dit rapport aantreft. 

Ons jaarboek heeft niet meer de vorm van een boek, dus 
vanaf nu spreken wij van een jaarverslag. Het bevat de 
gebruikelijke rubrieken, namelijk gronden van verlening, 
laudatio, dankwoord, verslag van activiteiten, publicaties, en de 
samenstelling van het bestuur in het jaar 2013. Het rapport 
is uitvoeriger geïllustreerd dan voorheen en is alleen nog 
beschikbaar in digitaal formaat. 

Martijn Sanders, voorzitter
Max Sparreboom, directeur

Illustratie Joseph Semah

Voorwoord
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Introductiecursus ‘Wegwijs in Habermas’ 
vanaf 30 september 
Driedelige collegereeks over het werk van Jürgen Habermas en 
zijn opvattingen over de toekomst van de democratie. Eenmalig 
georganiseerd	door	het	Instituut	voor	Filosofie,	i.s.m.	de	ISVW	en	het	
Humanistisch Verbond. De cursus werd afgesloten met een conferentie 
op 26 oktober bij de ISVW in Leusden.

Scholieren Essaywedstrijd over democratie
vanaf 30 september 
De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) vaardigde een 
landelijke essaywedstrijd uit onder middelbare scholieren met als 
thema ‘de toekomst van de democratie’.

Boekpresentatie ‘Een Toekomst voor Europa’
23 oktober, SPUI25, Amsterdam
Ter gelegenheid van de Erasmusprijs 2013 publiceerde Uitgeverij 
BOOM een interview door Paul Schnabel met Jürgen Habermas, 
aangevuld met recente artikelen van Habermas over democratie en 
Europa. I.s.m. Duitsland Instituut Amsterdam en Uitgeverij BOOM.

Scholieren Speechwedstrijd over democratie
26 oktober, ProDemos, Den Haag
ProDemos, ‘huis voor democratie en rechtstaat’, hield een landelijke 
wedstrijd onder middelbare scholieren voor de beste speech over 
democratie. De 15 genomineerden werden uitgenodigd voor een 
workshop speechschrijven.

Conferentie ‘In gesprek over Jürgen Habermas’ 
26 oktober, Landgoed ISVW, Leusden
Debat over Jürgen Habermas. Onder leiding van Harry Kunneman 
onderzochten hoogleraren Tannelie Blom, Erik Borgman en Michiel 
Korthals het recente werk van Jürgen Habermas. Deze conferentie 
vormde de afsluiting van de cursus ‘Wegwijs in Habermas’, die vanaf 
30 september in meerdere steden plaatsvond. I.s.m. Instituut voor 
Filosofie,	ISVW,	Humanistisch	Verbond	en	Uitgeverij	BOOM.

Scholierendebat over democratie 
29 oktober, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Theaterzaal
Wat zijn de regels voor een goed gesprek? Hoe voer je een debat? En 
hoe	kan	de	filosofie	van	Habermas	daar	bij	helpen?	Debatwedstrijd	
voor	VWO	filosofiestudenten.	I.s.m.	Montessori	Lyceum	Amsterdam,	
Vierde Gymnasium en OBA.

Conferentie Borders to Cross 
29 oktober – 31 oktober, Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
Driedaagse internationale conferentie over democratische innovatie en 
burgerinitiatieven.

Documentaire ‘Putin’s Kiss’ 
3 november, EYE Film Instituut, Amsterdam
Vertoning van de documentaire Putin’s Kiss (regie: Lise Birk Pedersen, 
Denemarken 2011) over de patriottistische jeugdbeweging Nashi in 
Rusland, voorafgegaan door een lezing van Robin Brouwer.

‘The Future of Democracy’ 
Symposium Jürgen Habermas met PhD studenten
5 november, KNAW, Tinbergenzaal
Na een lezing van Jürgen Habermas over deliberatieve democratie 
en politieke crisis, gingen PhD studenten in debat met Habermas en 
andere	sprekers	over	filosofische,	historische	en	politieke	thema’s.	
Het symposium werd georganiseerd i.s.m. de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen en het Huizinga Instituut. 

Tentoonstelling ‘Decadentie van Dictaturen’ 
5 november – 1 december, Openbare Bibliotheek Amsterdam 
In deze tentoonstelling werden de uitwassen van 10 verschillende 
dictators verbeeld. I.s.m. ProDemos en OBA.

Uitreiking Erasmusprijs 2013 aan Jürgen Habermas
6 november, Koninklijk Paleis Amsterdam

Documentaire ‘Videocracy’ 
6 november 
Het digitale kanaal Holland Doc 24 zond de documentaire Videocracy 
uit, over de rol van de media in de politieke cultuur van Italië 
onder Berlusconi. Voorafgaand gaf Leon Heuts een inleiding op 
de documentaire en een beknopte introductie tot het werk van 
Habermas.
 

ERASMUS FESTIVAL BRABANT
www.erasmusfestival.nl

Publicatie
Jongeren over de toekomst van de democratie, publicatie in 
samenwerking met MOTI Breda en ProDemos.

‘Avond van de democratie’
9 november, Theater aan de Parade,‘s Hertogenbosch 
Theatrale avond onder regie van Jos Groenier, i.s.m. Introdans.

‘Ik protesteer’
10 november, Theater aan de Parade, ‘s Hertogenbosch 
Nieuwe protestliederen met André Manuel en Roos Rebergen. I.s.m. 
Fontys Hogescholen en Koningstheateracademie.

‘Dag van de Dialoog’
4 november – 10 november
Dialogen over de toekomst van de democratie, in vijf Brabantse steden.

‘Invloed van sociale media op de democratie’
4 november – 10 november
Debatreeks in verschillende Brabantse steden.

Activiteiten 2013

HKH	Prinses	Beatrix	in	gesprek	met	de	winnaars	van	de	debatwedstrijd	voor	VWO	filosofiestudenten.

Hare Majesteit de Koningin in gesprek met Anne Hensen, de winnares van de scholieren speechwedstrijd over democratie.
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Artikel 2 van de statuten van de Stichting Praemium 
Erasmianum bepaalt als volgt: Het doel van de Stichting is, 
om binnen het kader van de culturele tradities van Europa, 
en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie 
van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten 
te versterken. De nadruk ligt daarbij op verdraagzaamheid, 
culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het toekennen 
van prijzen en door andere middelen. Een geldprijs wordt 
toegekend onder de naam Erasmusprijs.

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de 
Stichting Praemium Erasmianum besloten de Erasmusprijs 
voor het jaar 2013 toe te kennen aan professor dr Jürgen 
Habermas.

De Prijs wordt hem toegekend op de volgende gronden:

Jürgen Habermas’ standpunten over sociaal-politieke 
ontwikkelingen zijn geworteld in zijn levenslange theoretische 
werk over de publieke ruimte en menselijke communicatie. Hij 
stelt	kritische	vragen,	net	als	vele	filosofen,	maar	hij	geeft	ook	
antwoorden. Daarin heeft hij altijd de nadruk gelegd op het 
belang van de dialoog voor een democratische samenleving, 
waarin - zo redeneert hij - menselijke waardigheid de 
voornaamste waarde is.

Hij is scherp in zijn analyses van politieke gebeurtenissen 
in Europa en bekritiseert politieke elites om hun 
opportunistisch denken. Hij pleit voor politieke solidariteit 
en langetermijndenken, en neemt een krachtig en positief 
standpunt in binnen het debat over een verdergaande 
Europese integratie.

Jürgen Habermas is een van de meest invloedrijke geleerden 
en publieke intellectuelen, op verschillende gebieden die 
disciplines	als	sociologie,	politiek	en	filosofie	doorkruisen.	
In geschrifte en in de praktijk geeft hij steeds blijk van een 
levensopvatting, waarin het rationele debat tussen gelijke 
individuen de basis is voor een beschaafde, humane en 
democratische wereld. Hij is een wereldburger in de ware 
Erasmiaanse betekenis.      
  
 

Gronden van Verlening

‘Jürgen Habermas is een 
wereldburger in de ware 
Erasmiaanse betekenis.’  

06 * 11 * 2013

Erasmusprijs Uitreiking

Jürgen Habermas

2013

foto ANP
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Majesteiten, Koninklijke Hoogheden, Excellenties, dames en 
heren,

In augustus van dit jaar werd het 23ste Wereld Congres van 
de	Filosofie	gehouden	in	Athene.	Een	van	de	doelstellingen	van	
de conferentie was om de rol en verantwoordelijkheden van 
de	hedendaagse	filosofen	te	bediscussiëren.	Ongeveer	3000	
wijsgeren uit de gehele wereld kwamen voor deze conferentie 
naar Athene. Dit bracht een Griekse links-liberale krant er toe 
te	klagen	dat	filosofen	in	tijden	van	crisis	te	stil	waren:

‘Dit is het meest overtuigend bewijs dat de filosofie helemaal 
vast zit in academia en dat zij onderworpen is aan misvorming 
in een systeem dat de belangen dient van pragmatisme, 
utilitarisme en uiteindelijk cynisme… Na zich zo lang te 
hebben aangepast aan de behoeften van een lucratief model 
van onderzoek en onderwijs, heeft wijsbegeerte de vorm 
aangenomen van een autistische, zichzelf bedienende discipline. 
Het is geen toeval dat het sociale stereotype van de filosoof 
dat van iemand is die alleen in zijn eigen wereld leeft. Meer 
een drop-out dan een militante intellectueel die vragen stelt 
uit naam van de samenleving en opstaat tegen de gevestigde 
machten.’

Misschien had die journalist de lijst van deelnemers niet goed 
genoeg bekeken, want er was ten minste één senior Duitse 
deelnemer, die – zoals de journalisten hadden moeten weten 
– voor 100% het tegendeel was van het stereotype beeld 
van	de	filosoof	die	‘alleen	in	zijn	eigen	wereld	leeft.’	In	een	
toespraak voor een afgeladen collegezaal aan de Universiteit 
van Athene analyseerde Jürgen Habermas de Europese crisis 
vanuit het perspectief van het gebrek aan politieke solidariteit. 
Hij redeneerde dat de EU, in plaats van de democratie uit 
te breiden en de werkwijze aan te passen, steeds meer 
een technocratie aan het worden was, waarin de lidstaten 
deelnemen zonder betrokkenheid van de burgers. Habermas 
bekritiseerde de Duitse regering en stelde dat onder haar 
leiding de EU bij haar poging de crisis op te lossen, prioriteit 
gaf	aan	de	fiscale	balans	van	elke	lidstaat	afzonderlijk,	boven	al	
het andere. Volgens Habermas is politieke solidariteit vereist 
om de crisis op te lossen. Hij bekritiseert de machtige EU 
leden voor hun opportunistisch, kortetermijndenken, voor 

het zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheden door niet 
uit te leggen aan hun burgers dat zonder deze solidariteit het 

project een doodlopende weg is en de ontwikkeling van de 
eurozone verder verzwakt wordt.

Dames en heren, de standpunten die Jürgen Habermas 
herhaaldelijk naar voren heeft gebracht met zoveel 
overtuigingskracht, zijn geworteld in een lang leven van 
toegewijde studie van de openbare ruimte. Zijn grote 
werken zoals Strukturwandel der Öffentlichkeit waarin hij 
het standpunt verdedigt dat democratie een conditio 
sine qua non is voor werkelijke vooruitgang, en het boek 
Theorie des kommunikativen Handelns, hebben zijn autoriteit 
gevestigd als een van de grote denkers van onze tijd. 
Habermas heeft een enorm oeuvre van boeken en andere 
geschriften opgebouwd. Zijn werk is kritisch, ondogmatisch 
en overstijgt de gebruikelijke grenzen van gevestigde 
specialismen. Het doorkruist een uitgestrekt gebied - ethiek, 
wetenschapsfilosofie,	taalfilosofie,	politieke	theorie,	sociologie,	
sociale	filosofie	en	culturele	theorie.	Daarnaast	is	hij,	vanaf	
de vijftiger jaren van de vorige eeuw, onvermoeibaar in debat 
gegaan over urgente politieke kwesties, zoals kernbewapening, 
de Duitse deling, terrorisme, de oorlog in Irak, en meer 
recentelijk, het punt van de Europese integratie. Zijn bijdragen 
worden altijd gekenmerkt door een hoge mate van autonomie, 
hij betrekt stellingen die hem vaak op kritiek komen te staan 
van tegengestelde zijden van het politieke spectrum. Deze 
autonome en kritische houding in het huidige politieke debat 
is een direct gevolg van zijn academisch werk. Als er één 
rode draad is in zijn activiteiten, dan is het wel zijn poging 
om wederzijds begrip te bewerkstellingen in een redelijke en 
open dialoog. De verbinding bestaat uit het publieke gebruik 
van de rede: van de publieke ruimte via communicatieve 
actie en rationaliteit tot discours ethiek en dan, ten slotte, 
tot deliberatieve democratie. Au fond zal waarheid moeten 
prevaleren boven macht; communicatie moet gebaseerd zijn 
op de gelijkheid van deelnemers, op alle gebieden: politiek, 
wetenschap en ethiek. Dit zijn de basisingrediënten van 
Habermas’ redenatie; zij vormen de sleutel tot zijn volharding, 
zijn betrokkenheid en geloof in een rationele route naar 
emancipatie en verlichting.

De Stichting Praemium Erasmianum heeft als thema voor 
de Erasmusprijs van 2013 ‘de toekomst van de democratie’ 

gekozen. Het idee van de vertegenwoordigende parlementaire 
democratie is voor velen een aantrekkelijk bestuursmodel. 

Laudatio

Prijsuitreiking, Koninklijk Paleis Amsterdam.

Prijsuitreiking, Burgerzaal, Koninklijk Paleis Amsterdam.
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Maar democratie is niet zo vanzelfsprekend. De gedachte is 
omarmd door regio’s en landen die zich van dictaturen hebben 
bevrijd, zoals in Oost-Europa en Zuid-Amerika. Andere 
regio’s, zoals China en Singapore hebben in plaats daarvan 
economische en sociale resultaten gekozen als basis om 
de samenleving te organiseren. Maar ook daarbuiten wordt 
het democratisch model geconfronteerd met problemen 
van praktische haalbaarheid en geloofwaardigheid. Kan de 
parlementaire democratie, een model dat ontwikkeld is op 
nationale basis, met zijn langzame besluitvormingsprocedures 
stand houden tegenover internationale uitdagingen 
zoals	klimaatsverandering,	financiële	crises	en	nieuwe	
communicatietechnologieën? Of andere uitdagingen zoals 
de voortgaande liberalisering van de wereldhandel? Kan de 
macht van de markt gecontroleerd worden door nationale 
overheden, terwijl deze binnen de grenzen blijven van 
de normatieve, democratische, constitutionele staat? De 
Europese integratie is een ander probleem. Aan de ene 
kant is ‘Europa’ een garantie voor veiligheid, beschermt de 
fundamentele rechten van de burger, en zorgt ervoor dat 
het systeem niet terugglijdt in een dictatuur. Anderzijds 
wordt ‘Europa’ bekritiseerd vanuit het perspectief van de 
vertegenwoordigende democratie vanwege een gebrek 
aan	transparantie	en	een	democratisch	deficit.	Dit	klemt	te	
meer omdat steeds meer macht wordt overgedragen aan 
supranationale instellingen van de EU. Zelfs uitgesproken 
voorstanders van een meer gecentraliseerd Europees 
bestuursmodel lopen tegen een probleem aan, zolang er de 
overheersende achterdocht is dat verdergaande Europese 
integratie interfereert met de nationale democratieën. De 
vraag is hoe een zinvolle Europese integratie gelijk kan opgaan 
met een versterking van democratische waarden, die in het 
verleden altijd geassocieerd waren met de natiestaat.

Dames en heren, in de persoon van professor Jürgen 
Habermas heeft onze Stichting een laureaat gevonden die 
in praktijk en geschrifte dit thema van de toekomst van 
de democratie belichaamt. Meer dan een halve eeuw lang 
heeft	Jürgen	Habermas	gereflecteerd	op	sociaal-politieke	
ontwikkelingen in de wereld. Hij was getuige van de oprichting 
van de Europese Unie en is sindsdien toegewijd aan het 
Europese project. Hij gelooft in een democratisch Europa 
en geeft in zijn geschriften doordachte perspectieven voor 
de toekomst van Europa. Centraal in zijn denken staat de 
democratie en de betrokkenheid van de bevolking. Habermas 
maakt scherpe analyses van mondialiseringsprocessen en 
de consequenties van liberalisering, waarbij hij wijst op het 
probleem van de democratische controle. Hij maakt zich 
zorgen over een mogelijk verlies van democratische waarden 
temidden	van	geglobaliseerde	financiële	markten,	maar	blijft	

geloven in het debat, in de ratio als de bron voor politiek en 
de gelijkheid van de mensen. Hij is scherp en kritisch in zijn 

analyse van de politiek en van waar het de verkeerde kant 
opgaat. Tegelijkertijd is hij optimistisch in zijn verwachtingen, 
omdat hij hoopt op een ‘Wende’ in een rationele richting, 
gebaseerd op het debat tussen gelijken. Enerzijds geeft hij een 
positieve interpretatie van de oorsprong van de Europese 
Unie, het juridisch discours tussen staten en dat tussen staten 
en de EU. Anderzijds waarschuwt hij voor de opkomst van een 
technocratie die zich losmaakt van democratische controle 
indien politieke unie niet wordt bereikt. Hij bekritiseert de 
politieke elites om hun kortetermijndenken en voor het 
feit dat zij er niet in slagen een brede democratische steun 
te scheppen voor Europa. Niettemin beschouwt hij een 
verdergaande politieke integratie van Europa als wenselijk en 
onvermijdelijk.

Habermas wordt dikwijls geciteerd en zijn publicaties blijven 
grote belangstelling trekken. Vooraanstaande politici halen 
zijn standpunten met instemming aan. Habermas’ werk 
omspant meer dan vijf decennia en toont geen tekenen van 
verzwakking.	Terecht	wordt	hij	het	filosofisch	geweten	van	
democratisch Duitsland genoemd. Als betrokken publiek 
intellectueel wordt hij ook gehoord en gewaardeerd in de rest 
van de wereld. Habermas is het perfecte voorbeeld van een 
publiek intellectueel, een innemend denker, die prikkelt tot 
verder denken over zaken als menselijke dialoog, democratie 
en menselijke waardigheid. Zijn humanistische denkbeelden en 
betrokkenheid bij de toekomst van Europa maken hem tot een 
voorbeeld bij uitstek van de Erasmiaanse waarden die onze 
Stichting zo graag hoog houdt. Professor Habermas, namens 
onze Stichting wil ik u gelukwensen met de Erasmusprijs.

Uitgesproken door Maria Grever
Bestuurslid van de Stichting Praemium Erasmianum

‘Habermas is het perfecte 
voorbeeld van een publiek 
intellectueel, een innemend 
denker, die prikkelt tot 
verder denken over zaken als 
menselijke dialoog, democratie 
en menselijke waardigheid.’

Bestuurslid Maria Grever draagt de laudatio voor.

Nora Fisher en ensemble Os Orphicum tijdens hun optreden in het Koninklijk Paleis Amsterdam.
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Majesteiten, Koninklijke Hoogheden, Excellenties, dames en 
heren,

De eerste in de rij van eminente persoonlijkheden die deze 
prijs mocht ontvangen was Karl Jaspers. Hij appelleerde in 
1946 met zijn prikkelende publicatie over ‘De schuldvraag’ aan 
het geweten van zijn Duitse medeburgers. Zijn ruimdenkende, 
op rede en communicatie gerichte geesteshouding heeft veel 
gemeen met die van de naamgever van de prijs. Die naamgever 
geeft de prijs, zoals de initiatiefnemers dat hebben gewild, 
een dubbele oriëntatie: aansluiting bij de ideeën van Erasmus 
houdt in dat de eenwording van Europa in de geest van 
humanistische studie en vorming moet worden bevorderd. Ik 
zou over beide aspecten graag iets willen zeggen – natuurlijk 
over het thema Europa en over de toekomst van de 
democratie in Europa; maar ook over een humanisme dat niet 
beperkt blijft tot een vage geest van tolerantie. Erasmus vocht 
voor posities die tot op heden omstreden zijn.

Ik beroep me op een van zijn beroemdste werken, De libero 
arbitrio. Daarin verdedigt Erasmus zoals bekend de wilsvrijheid 
van het met verantwoordelijkheidsbesef handelende individu 
tegen de predestinatieleer van Luther. Op een bepaalde 
manier keert deze intern-theologische confrontatie vandaag 
de dag in geseculariseerde gedaante terug. U herinnert zich 
nog wel dat Luther in navolging van Augustinus leerde dat 
God zijn oordeel over verlossing of verdoemenis van de 
individuele gelovige al aan het begin der tijden heeft geveld. 
Erasmus wijst Luther op het Laatste Oordeel en brengt tegen 

diens argumentatie het volgende in: ‘Waarom zouden we nog 
voor de rechter moeten staan, als niets zich volgens onze 
wil heeft voltrokken, maar alles uitsluitend het gevolg is van 
noodzakelijkheid?’

Luther baseert zijn standpunt in wezen op twee redeneringen. 
Hij beroept zich allereerst op Paulus, met zijn opvatting dat 
de zondige natuur van de mens zo door en door verdorven is 
dat onze wil op zichzelf, zonder de genade van de almachtige 
God, niets kan uitrichten. De tweede redenering is van morele 
aard en moet worden verbonden met de contemporaine 
context van een verwereldlijkte rooms-katholieke Kerk. 
Alleen wanneer ons heilslot op ondoorgrondelijke wijze is 
voorbeschikt, kunnen de motieven die gelovigen aanzetten tot 
het leiden van een godgevallig leven gevrijwaard blijven van 

de egocentrische opzet om het eigen geluk te bevorderen. In 
feite blijft de morele betekenis van Gods geboden alleen intact 
wanneer die omwille van zichzelf worden nageleefd.

Erasmus deelt Luthers kritiek op de rechtvaardiging op 
grond van goede werken alleen. Maar anders dan Luther 
meent hij dat iedere zelfstandig denkende persoon in staat 
moet worden geacht om de plicht van de zedelijke geboden 
alleen door redelijk inzicht te aanvaarden. Die gedachte zal 
Kant tweehonderd vijftig jaar later toespitsen op het begrip 
autonomie: vrij is diegene die zijn wilsbesluiten verbindt met 
algemene wetten die hij zichzelf op goede gronden heeft 
gegeven – namelijk omdat hij begrijpt wat in gelijke mate goed 
is voor iedereen. Daarmee kan hij zijn geluk niet verdienen, hij 
kan alleen aantonen dat hij dat geluk waardig is.

Vandaag de dag zien we deze discussie tussen Erasmus 
en Luther op ironische wijze terugkeren. Aan de kant van 
Erasmus	staan	filosofen	die	volhouden	dat	de	mens	zelf	op	
goede gronden onderscheidt maakt tussen goed en kwaad. Aan 
de andere kant staan neurologen, die menen dat wilsvrijheid 
een illusie is, omdat ze de steeds aanwezige causale verbinding 
van neuronale toestanden volgens natuurwetten als equivalent 
beschouwen van Luthers heilsdeterminisme. En ze dringen 
aan op hervorming van het strafrecht, alsof ze vooruitlopen 
op de vraag van Erasmus waarom wij, als onvrije personen, 
dan überhaupt nog voor de rechter zouden moeten staan. Dit 
voorbeeld, dames en heren, toont aan dat het humanisme een 
vitale en nog altijd strijdbare positie is.

Maar de andere intentie die met het toekennen van de 
prijs kan worden verbonden is pas echt omstreden – de 
eenwording van Europa in de geest van het humanisme. In 
de tijd van Erasmus bestond dit probleem nog niet. Ondanks 
de ontdekking van Amerika was Europa nog de wereld; en 
de Latijn sprekende geleerde wereld kende geen grenzen. De 
rooms-katholieke wereldkerk brak weliswaar in stukken, maar 
de confessionele scheuring betekende nog geen afbrokkeling 
in naties die zich in die hoedanigheid van elkaar afgrensden. 
De bevolkingen moesten hun bewust beleefde nationale 
saamhorigheid pas veel later, na de invoering van de algemene 
leerplicht en in het licht van hun eigen nationale geschiedenis, 
cultuur en taal, verwerven, om als dienstplichtigen en masse 
tegen elkaar gemobiliseerd te kunnen worden. Vandaag de dag 
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ligt het einde van dit met het koloniale imperialisme verweven 
nationalisme alweer meer dan een halve eeuw achter ons. 
Maar nog altijd stuiten we op de hardnekkigheid van nationale 
grenzen. Met het Schengenakkoord zijn de slagbomen 
verdwenen; innerlijk worden ze weer neergezet.

Want de mondialisering van economie en samenleving 
heeft opnieuw reacties van wederzijdse afscherming 
uitgelokt, en wel om twee redenen. In de context van 
een toenemende sociale ongelijkheid ervaren onze 
naties het pijnlijke proces van de transformatie tot 
postkoloniale immigratiesamenlevingen. Relatief homogene 
meerderheidsculturen worden door de toestroom van 
arbeids-, armoede- en politieke immigranten voor het 
probleem geplaatst om vreemde subculturen met andere 
religieuze levensvormen te integreren. Dat is het ene 
probleem. Het andere probleem is de uitholling van de 
nationale democratieën. De burgers zien dat gebeuren en 
trekken zich als gevolg daarvan terug in hun nationale bolwerk.

Omdat de wereldgemeenschap steeds meer aaneengroeit, 
krimpt de politieke speelruimte van de regeringen en worden 
de nationale staten vandaag de dag genoodzaakt tot steeds 
nauwere samenwerking in een snelgroeiend netwerk van 
internationale organisaties. Dat betekent tegelijk dat de 
onderlinge horizontale afhankelijkheid van de regeringen 
groter wordt. En zo komen, op basis van internationale 
verdragsrelaties, steeds meer besluiten tot stand waarop 
de burgers met hun democratische middelen geen invloed 
meer kunnen uitoefenen. Voorlopig functioneert de publieke 
menings- en wilsvorming immers nog uitsluitend binnen 
de grenzen van de nationale staat. Maar aangezien wij het 

mondialiseringsproces niet ongedaan kunnen en ook niet 
willen maken, kan de sluipende verdorring van de democratie 
alleen door verlenging van de legitimatiewegen over de 
nationale grenzen heen worden tegengegaan.

De Europese Unie heeft op de weg naar die 
transnationalisering van de democratie vooropgelopen – iets 
waar haar burgers tot dusver trots op waren. Maar Europa 
is halverwege blijven staan. Daaronder hebben vandaag de 
dag met name de landen van de eurozone te lijden, omdat de 
gemeenschappelijke munt zich in veel opzichten slecht laat 
combineren met de soevereiniteit van de lidstaten. Terwijl 
de volkeren onder druk van de crisis uiteendrijven en elkaar 
vanuit hun eigen nationale publieke domeinen wederzijds 
stigmatiseren, wordt de technocratische verstrengeling van de 
regeringen achter gesloten deuren voortgezet. En daarvoor 
betalen de burgers een steeds hogere prijs, in de vorm van 
slinkende democratische macht. We kunnen aan deze kwalijke 
vicieuze cirkel ontkomen wanneer de naties zich voor elkaar 
openstellen en niet langer terugschrikken voor een hechtere 
politieke unie. Met welk project zou de nalatenschap van 
Erasmus grotere eer worden bewezen dan met de energieke 
poging om het verstoorde wederzijdse vertrouwen tussen het 
Europese noorden en het Europese zuiden te herstellen?

‘Aangezien wij het 
mondialiseringsproces niet 
ongedaan kunnen en ook niet 
willen maken, kan de sluipende 
verdorring van de democratie 
alleen door verlenging van 
de legitimatiewegen over de 
nationale grenzen heen worden 
tegengegaan.’
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In de Duitse geleerde Jürgen Habermas (1929) heeft de 
Stichting Praemium Erasmianum een prijswinnaar gevonden 
die bij uitstek het thema van de toekomst van de democratie 
belichaamt. Jürgen Habermas zet zich onvermoeibaar in voor 
een democratische, rechtvaardige samenleving. Hij bekritiseert 
de bestuurlijke elites om hun kortetermijndenken en hun 
falen in het creëren van een breed democratisch draagvlak 
voor Europa. Hij houdt bovendien een krachtig pleidooi voor 
een verdere politieke integratie van Europa, die hij ziet als 
wenselijk en onvermijdelijk.

Jürgen Habermas heeft een groot oeuvre, waarin hij steeds het 
belang van de dialoog en de menselijke waardigheid benadrukt. 
Tot zijn bekendste werken horen Zur Strukturwandel der 
Oeffentlichkeit (1962) en Theorie des kommunikativen Handelns 
(1981).	De	huidige	politieke	en	financieel-economische	crisis	
en het lot van Europa komen onder meer aan de orde in zijn 
recente essays Over de constitutie van Europa (2012) en The 
Crisis of the European Union, a Response (2012), alsook in zijn 
talrijke publieke optredens.

Als	een	van	de	meest	invloedrijke	filosofen	ter	wereld,	heeft	

Habermas zich beziggehouden met zo vele vraagstukken, 
dat	een	korte	biografie	als	deze	nooit	recht	kan	doen	aan	
de omvang van zijn werk en de betekenis daarvan. Zijn 
werk strekt zich uit over uiteenlopende vakgebieden zoals 
sociaal-politieke theorie, esthetica, epistemologie, taal, en 
godsdienstfilosofie.	Zijn	ideeën	zijn	van	invloed	geweest	op	
even	zo	talrijke	gebieden:	de	filosofie,	het	politiek-juridisch	
denken, sociologie, communicatiestudies, argumentatietheorie, 
retorica, ontwikkelingspsychologie en theologie. Daarnaast 
heeft Habermas zich actief opgesteld in discussies over 
uiteenlopende politieke en sociale onderwerpen. Zijn stem 
voor politieke solidariteit en Europese integratie blijft klinken.

Biografie Jürgen Habermas
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Pleitbezorger van een democratisch Europa 

Michiel Goudswaard  

woensdag 06 november 2013, 00:00 

 

 

Jürgen Habermas // Demotix/Hollandse Hoogte 

Jürgen Habermas neemt het op tegen de realisten. Tegen mensen die de moed hebben opgegeven 
dat de wereld kan worden veranderd. ‘Zelfs de zwartste diagnose ontslaat ons niet van de 
verplichting om naar het betere te streven’, zegt de 84-jarige filosoof die nog onvermoeibaar 
doorwerkt.  

Habermas geldt als een van de grootste nog levende filosofen. Vanwege zijn doorwrochte 
academische werk, waarmee hij wereldwijd faam verwierf. Maar ook vanwege zijn niet-aflatende 
stroom artikelen waarin hij de wereld analyseert en becommentarieert. Die stukken zijn niet altijd 
even makkelijk leesbaar, maar ze getuigen wel altijd van een grote eruditie en denkkracht. 

Vanmiddag krijgt hij de Erasmusprijs uit handen van koning Willem-Alexander vanwege zijn 
beschouwingen over de ‘toekomst van de democratie’, het thema dat de Stichting Praemium 
Erasmianum dit jaar heeft gekozen. Daarmee wordt in tijden van oprukkend populisme een denker 
bekroond die zich zijn hele leven al inzet voor het gebruik van de ratio, juist ook in het politieke 
debat. 

Marxistisch 

Habermas was vier jaar toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam. Hij was vijftien toen hij naar 
het front werd gestuurd en kort na het einde van de oorlog ontdekte hij wat zich allemaal in nazi--
Duitsland had afgespeeld. De oorlog zou zijn latere werk op het grensvlak van de sociologie, filosofie 
en politicologie diepgaand beïnvloeden. 

Na studies in Göttingen, Zürich en Bonn en de voltooiing van zijn proefschrift gaat hij in 1956 aan de 
slag bij het marxistisch georiënteerde Institut für Sozialforschung in Frankfurt, waar op dat moment 
Max Horkheimer en Theodor Adorno de scepter zwaaien. Zij hebben na de Holocaust hun 
vertrouwen in het verlichtingsdenken grotendeels verloren, maar Habermas gaat daarin niet volledig 
mee. In zijn magnum opus Theorie des kommunikativen Handelns uit 1981 benadrukt hij dat in de 
open ‘communicatieve ruimte’ van een gesprek iedere uitspraak onderbouwd moet worden. Het 
machtsverschil tussen debatterende partijen moet geneutraliseerd worden door de ‘dwangloze 
dwang van het betere argument’. 

Debatten 

Hij mengt zich sinds de jaren vijftig in tal van maatschappelijke debatten, van de rol van genetica tot 
de plaats van religie in een geseculariseerde maatschappij. Over dat laatste thema ging hij in debat 
met kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. In 2008 hield hij de Nexus-lezing in 
Tilburg, waarin hij afrekende met het simplistische denken in het hoog oplopende debat over de 
multiculturele samenleving. 

De afgelopen jaren publiceerde hij twee essaybundels over Europa. Hij ziet met lede ogen aan hoe na 
1989 het neoliberalisme oprukt en de samenlevingen steeds meer doordrenkt raken van het 
economisch denken. Hij signaleert dat door de oprukkende globalisering de verhouding tussen 
politiek en markt uit balans is geraakt. 

Eenwording 

De nationale staat heeft hierop geen passend antwoord, meent Habermas. Alleen door middel van 
een verdere eenwording van Europa kan het primaat van de politiek over de financiële markten weer 
worden hersteld. Die verdere eenwording moet in zijn ogen niet de vorm krijgen van een federale 
staat, waarin de nationale staten zouden opgaan.  

De natiestaat is en blijft voor hem de belangrijkste waarborg voor recht en vrijheid, maar daarnaast 
moeten er Europese politieke structuren komen die het mogelijk maken de huidige economische 
onevenwichtigheden binnen de eurozone aan te pakken. Een rigide bezuinigingsbeleid is in zijn ogen 
niet genoeg, en treft vooral de sociaal zwakkeren. Een gemeenschappelijke financiële, economische 
en sociale politiek is nodig, waardoor de EU flexibel zou kunnen reageren op snel veranderende 
omstandigheden. 

Democratisch 

Maar die nieuwe structuren moeten dan wel democratisch gelegitimeerd zijn. Hij pleit voor een 
wijziging van het Europese verdrag, die aan de burger ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Het 
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Europees Parlement moet een veel prominentere plaats krijgen in het krachtenspel, als volwaardige 
partner van de Europese regeringsleiders en de Europese Commissie.  

Daar kunnen belangenafwegingen worden gemaakt die verder reiken dan de huidige compromissen 
tussen zich op hun nationaal belang beroepende staten. ‘Alleen in parlementaire processen kan een 
zich tot heel Europa uitstrekkend wij-perspectief van Europese burgers uitgroeien tot een 
geïnstitutionaliseerde macht’, schrijft Habermas. 

Euroscepsis 

Dergelijke hervormingen zijn volgens velen onhaalbaar in tijden van euroscepsis. Maar Habermas 
verwijt de Europese regeringsleiders dat zij hun burgers zwaar onderschatten. De meestal zo rustig 
argumenterende filosoof kwalificeert Angela Merkel een ‘kleine en visieloze kanselier’ die uit 
‘machtspolitiek opportunisme’ in de eurocrisis vasthoudt aan een beleid van pappen en nathouden. 

De burgers van Europa moeten zich kunnen uitspreken over hun toekomst, op basis van een met 
argumenten gevoerd debat. Zij begrijpen volgens hem zeer goed dat solidariteit op Europees niveau 
noodzakelijk is, niet alleen om de schade van het uiteenvallen van de euro te voorkomen, maar ook 
om ervoor te zorgen dat Europa haar eigenheid kan bewaren en een plaats op het wereldtoneel kan 
behouden. 
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De nieuwe website van Stichting Praemium Eramianum is live 
gegaan in september 2013. De website is meer beeldgericht 
en heeft een moderne en frisse uitstraling, met behoud van 
de bestaande huisstijl. Het gedigitaliseerde fotoarchief van de 
afgelopen vijf decennia is ook online beschikbaar gemaakt. 
Tevens is de Stichting gebruik gaan maken van Twitter en 
Facebook. Hier worden nieuwsberichten geplaatst over de 
Erasmusprijs en de Studieprijzen, alsmede berichten over oud-
laureaten. Zowel Twitter als Facebook worden gebruikt om 
belangstelling te wekken voor huidige activiteiten en het rijke 
verleden van de Stichting. Op deze manier wil de Stichting het 
algemeen	geïnteresseerde	publiek,	en	het	publiek	dat	specifiek	
in het huidige prijsgebied geïnteresseerd is, bereiken. 

Het bestuur van de Stichting heeft in 2013 besloten om het 

jaarverslag uitsluitend in digitale vorm te continueren. In de 
digitale versie van het jaarverslag zijn de vaste elementen 
opgenomen, zoals het verslag van de prijsuitreiking, de 
gronden van verlening, de laudatio en het dankwoord. Het 
digitale jaarverslag kan gedownload worden van de website en 
is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. 

Communicatie en online publiciteit
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Publicaties 1958 - 2013

Ter gelegenheid van de Erasmusprijs 2013 bracht Uitgeverij BOOM een nieuwe bundel essays uit van 
Jürgen Habermas. In dit boek zijn recente teksten verzameld die eerder gepubliceerd zijn in Duitstalige 
kranten en tijdschriften. De bundel bevat tevens een interview met Jürgen Habermas door Paul Schnabel.  
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Ontstaan en Doel van de 
Stichting Praemium Erasmianum

Op 23 juni 1958 stichtte Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Bernhard der Nederlanden het Praemium 
Erasmianum. Het doel van de organisatie, zoals 
omschreven in artikel 2 van de statuten, is ‘uitgaande 
van de culturele tradities van Europa in het algemeen en 
van het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de 
positie van de geestes- en maatschappijwetenschappen 
en van de kunsten te versterken, alsmede haar 
maatschappelijke erkenning te bevorderen. Hierbij staan 
tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch 
kritisch denken centraal’.

De	grootte	van	de	Erasmusprijs	is	gesteld	op	€	150.000.	
Het bestuur wordt gevormd door vooraanstaande 
Nederlanders uit culturele en wetenschappelijke kringen, 
alsmede uit het bedrijfsleven.

De versierselen zijn in 1995 ontworpen door Bruno 
Ninaber van Eyben. De versierselen bestaan uit een 
harmonica gevouwen lint met aan de beide uiteinden 
een titanium plaatje. Gesloten vormt het een boekje; 
geopend een lint met een tekst in het handschrift 
van Erasmus. Deze tekst uit een brief aan Jean de 
Carondelet (Bazel 5 januari 1523) is typerend voor het 
gedachtegoed van Erasmus:

‘de talenten van begaafde mensen zijn 
verschillend en ieder tijdperk heeft zijn eigen 
karakter. laat ieder tonen waartoe hij in staat 
is en laat niemand jaloers zijn op een ander 
die op zijn manier en naar de mate van zijn 
krachten probeert iets bij te dragen tot het 
onderricht van allen.’
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