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Was Groen van Prinsterer 
(1801-1876) een Europeaan? 
Of scherper nog: lag aan de 

antirevolutionaire beschouwingen van 
deze bekende Nederlandse denker, 
staatsman en historicus een welom-
schreven Europabeeld ten grondslag? 
Deze aangescherpte vraag is in weten-
schappelijke zin nooit eerder aan de 
orde gesteld. Dit boek vormt daarom 
de weerslag van een onderzoek naar 
Groens denkbeelden over Europa en 
hoe die zich in de loop der tijd ontwik-
keld hebben. Om dit denkproces helder 
in kaart te kunnen brengen is een vrij 
unieke combinatie van historische  
methoden toegepast. Hierdoor ontstond 
niet alleen een verrassende kijk op het 
Europabeeld van Groen, maar ook op 
dat van zijn tijdgenoten. Negentiende-
eeuwers in binnen- en buitenland had-
den meer Europees besef dan veelal 
wordt aangenomen.  
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