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ho l ger z aborow ski

Ons Europa

europa op een t wee sprong

Wat tot nog toe nauwelijks voor mogelijk werd gehouden 
en ondenkbaar was omdat het niet mocht gebeuren en niet 
zover mocht komen, zou nu wel eens werkelijkheid kunnen 
worden: de euro zou kunnen mislukken. Het is moeilijk te 
zeggen hoe groot het gevaar werkelijk is en of het gevaar al 
eens – bijvoorbeeld tijdens het voorlopige hoogtepunt van 
de financiële en economische crisis enkele jaren geleden –  
groter is geweest. Zal het gevaar snel geweken zijn? En 
wat moeten we doen om het definitief te bezweren? Zelfs 
experts en ervaren politici zijn het er niet over eens. Eén 
ding is duidelijk: de eurozone zou uiteen kunnen vallen. 
Wat bovendien duidelijk is geworden, is dat er – zelfs als 
er een kern van eurolanden zou blijven bestaan – met de 
gemeenschappelijke munt niet enkel een middel verloren 
zou gaan dat het vrije verkeer van goederen eenvoudiger 
maakt. Tegelijk met de euro zou er nog veel meer verloren 
gaan. Waarschijnlijk komt er niet meteen een einde aan de 
hele Europese Unie. Maar een eventuele ondergang van 
de euro zou er wel toe kunnen leiden dat de resultaten van 
decennialange moeizame toenadering opnieuw ter dis-
cussie komen te staan. Het proces waardoor het mogelijk 
werd dat voormalige vijanden na een moeizaam begin en 
ondanks uiteenlopende tradities en geschiedenissen toch 
iets gemeenschappelijks vonden en in staat waren tot een 
grensoverschrijdende solidariteit, zou wel eens niet alleen 
kunnen worden afgeremd maar misschien zelfs deels on-
gedaan gemaakt kunnen worden. Daarmee doel ik nog niet 
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op de concrete gevaren die het mislukken van de euro met 
zich meebrengt: het risico van economische crises, de we-
deropstanding van lang overwonnen gewaande nationalis-
tische tendensen, het ontstaan van burgeroorlogen of het 
uitbreken van gewelddadige conflicten tussen individuele 
landen.

Daarom staat Europa nu op een tweesprong. Een twee-
sprong die om een duidelijk standpunt vraagt en om de 
moed om beslissingen te durven nemen; een moed waar-
aan het veel Europese politici op dit moment lijkt te ont-
breken. Men kijkt namelijk liever niet te ver vooruit en 
wil de kiezer niet bang maken of hem overvragen. De eu-
roscepsis kent vele vormen. Naast het populisme van de 
nieuwe nationalistische bewegingen en partijen is er de 
euro-apathie, de lusteloosheid die als zakelijkheid wordt 
gemaskeerd en die niet alleen weigert met concrete ant-
woorden te komen wanneer die nodig zijn, maar boven-
dien domweg weigert fundamentele vragen te stellen. 

Inmiddels is het niet langer enkel de vraag hoe de eu-
rocrisis op de langere termijn kan worden opgelost. Hoe 
complex het concrete antwoord op deze vraag ook mag 
zijn, het probleem zou relatief overzichtelijk zijn als het 
hierbij bleef. Daarvoor zou een grotere solidariteit on-
der de landen van de Europese Unie nodig zijn, de wil om 
problemen gezamenlijk aan te pakken en elkaar niet tegen 
te werken, de bereidheid om de noodzakelijke stappen te 
zetten in de richting van een verdergaande Europese een-
heid op economisch en financieel-politiek gebied, maar 
ook daarbuiten. Maar er staat veel meer op het spel. Want 
behalve de economische en financiële crisis is er in Europa 
ook sprake van een politieke en met name een culturele 
crisis. Sterker nog: enkel vanwege die laatstgenoemde cri-
sis, zo lijkt het, hebben de economische en de financiële 
crises zich in de bekende vorm kunnen ontwikkelen. Het 
is namelijk de Europese identiteit die onzeker, broos en 
twijfelachtig is geworden, waardoor vervolgens verlam-
mingsverschijnselen zijn opgetreden. En dat terwijl juist 
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nu gemeenschappelijk handelen nodig is. Gaandeweg zijn 
de verschillende ideeën over wat Europa zou kunnen zijn 
vervluchtigd, terwijl tegelijk het beeld is ontstaan dat het 
Europa waarvan de bureaucratie van Straatsburg en Brus-
sel het symbool zijn, niet alleen geen enkel nut heeft, maar 
bovendien meer kwaad doet dan goed.

De media versterken deze euroscepsis eerder dan dat 
ze bijdragen aan een inhoudelijk debat. Steeds wordt er 
weer herinnerd aan problemen en schaduwzijden, en wel 
zo dat het lijkt alsof zich achter ‘Europa’ een vreemde te-
genstander verbergt, een complot van een verheven elite 
of een bestuurlijk apparaat dat allang zijn eigen logica 
volgt. Zelden wordt er over iets positiefs bericht, over dat-
gene wat Europa mogelijk heeft gemaakt en blijft maken, 
en wat inmiddels al zo diep in de levens van Europeanen 
heeft ingegrepen. Niemand zou het willen missen. En toch 
zijn we ons er maar zelden van bewust. Nu gaan er zelfs 
stemmen op die beweren dat het beter zou zijn als Europa 
definitief zou mislukken. De gevolgen daarvan zouden 
best te overzien zijn. Het zou veel goeds opleveren en uit 
de ruïnes zou iets nieuws, iets beters ontstaan. Daar staat 
tegenover dat de vertegenwoordigers van het officiële Eu-
ropa inmiddels een Europaretoriek hebben ontwikkeld 
die geheel op zich is komen te staan en nauwelijks nog 
iemand overtuigt. Deze retoriek is verstard tot beteke-
nisloze frasen die steeds maar weer herhaald worden en 
waaraan lippendienst wordt bewezen. Het zijn abstracte 
formules die worden herhaald omdat ze immers altijd zo 
worden uitgesproken. Gezien het optreden van sommige 
voorstanders van Europa verbaast het dan ook niet dat Eu-
ropa zoveel critici kent.

Het is nog niet zo lang geleden dat politici, wanneer 
ze over de noodzaak van de politieke eenheid van Europa 
spraken, zich niet verborgen achter holle frasen. De gene-
ratie politici die zelf in de jaren dertig en het begin van de 
jaren veertig werd geboren, had aan den lijve ondervon-
den hoe noodzakelijk Europa was. Wanneer die generatie 
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over Europa sprak, dan was dat noodzakelijkerwijs altijd 
persoonlijk, altijd met in het achterhoofd de herinnering 
aan een gesneuvelde vader, het leed van een moeder, aan 
de eigen vertwijfeling of juist aan de eerste toenadering, 
het eerste, bedeesde besef van Europa. Vanuit dit besef 
– een besef dat de grenzen van de natiestaat allang over-
schreden had, het besef van hele generaties – zetten ze 
zich in voor de Europese eenwording, accepteerden me-
nig offer van hun kiezers, eisten veel van zichzelf en van 
anderen, en maakten zo een verzoening mogelijk tussen 
volkeren en mensen die lang onmogelijk had geleken. Aan 
deze generatie politici – geen beroeps-Europeanen, maar 
Europeanen uit overtuiging – heeft Europa veel te dan-
ken. Wanneer we nu over Europa spreken, zijn we daarom 
schatplichtig aan de traditie van grote Europeanen van 
de twintigste eeuw. Des te beschamender is het daarom 
wat er tegenwoordig zoal wordt beweerd – als men zich 
überhaupt nog met het thema inlaat. Maar hoe kunnen we 
deze traditie recht doen? Hoe kan Europa weer tot leven 
worden gewekt – niet als een abstract idee, maar als een 
werkelijkheid die meer inzet, meer enthousiasme en ook 
meer plezier en vertrouwen rechtvaardigt?

voorbij het pr agm atisme

Wat is Europa? En vooral: waarom Europa? Die vragen 
worden bijna nooit gesteld. Ze lijken te academisch, te 
theoretisch. Lange tijd kwam men met uiterst pragmati-
sche antwoorden. Wat Europa nu precies was, welk land 
erbij hoorde, welk land er nog niet bij hoorde of er nooit 
bij zou horen, werd vaak van geval tot geval, met het oog 
op concrete aanvragen of strategische overwegingen – het-
zij vanuit een militair, hetzij een economisch perspectief 
– besproken. Onderhuids was duidelijk wat Europa was, 
waartoe Europa diende. Onderhuids was ook duidelijk 
dat het, hoewel er in eerste instantie vooral werd gestreefd 
naar een grotere economische eenheid, om veel meer ging 
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dan alleen de economie. Die speelde en speelt nog steeds 
wel degelijk een grote rol. In deze tijd van een geglobali-
seerde wereldeconomie kunnen namelijk zelfs de sterkste 
nationale economieën van Europa op de langere termijn 
alleen succesvol zijn wanneer ze samenwerken, wanneer 
ze hun onderlinge grenzen opheffen en het goederenver-
keer vereenvoudigen en naar buiten toe liefst zo eensge-
zind mogelijk – als economisch gebied – optreden. Een  
gemeenschappelijke markt was en is precies wat we nu  
nodig hebben. Toch was die markt nooit meer dan een 
middel om een doel te bereiken, en geen doel op zich. Want 
op de middellange en lange termijn ging en gaat het om 
meer dan alleen een gemeenschappelijke markt. Het ging 
om wat we op een veel fundamenteler niveau met elkaar 
gemeen hebben.

Er waren nog twee, veel verder strekkende redenen 
waarom het proces van de Europese eenwording zo nood-
zakelijk leek. Ook deze redenen zijn veel meer dan abstrac-
te ideeën of ideologisch onderbouwde visioenen. Ze zijn 
het gevolg van het concrete onheil zoals dat werd ervaren 
in de twintigste eeuw. De Europese Unie was daarom van 
het begin af aan een realistisch, op de concrete werkelijk-
heid gericht project. Enerzijds ontwikkelde ze zich met in 
het achterhoofd de geschiedenis van Duitsland in de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Het doel was om Duitsland 
na de Tweede Wereldoorlog en de Shoah te verankeren in 
het Westen en zijn democratisch-politieke cultuur. Men 
had lering getrokken uit de tijd na de Eerste Wereldoorlog 
en het gevaar van een isolatie van Duitsland duidelijk on-
der ogen gezien, maar zich vervolgens ook de historische 
eenheid van Europa herinnerd, een pijnlijke herinnering. 
Daarnaast werd men geconfronteerd met de uitdaging van 
de Sovjet-Unie en haar satellietstaten. Het reëel bestaande 
socialisme maakte dat de landen van West-Europa begon-
nen na te denken over de eigen identiteit: waar stonden ze 
eigenlijk voor – en hoe verschilde dat van waar het Oost-
blok voor stond? Wat hadden ze gemeenschappelijk? Hoe 
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konden ze een antwoord formuleren op de uitdaging van 
het communisme? Door deze wereldbeschouwelijke con-
current leek de eenwording van Europa, het proces dat 
zou leiden tot de Europese Unie zoals we die nu kennen, 
welhaast de enige mogelijkheid.

Dat betekende dat de Europese identiteit zich lange tijd 
voornamelijk negatief, dat wil zeggen als reactie op con-
crete bedreigingen, ontwikkelde: tegen de mogelijkheid 
van economische onbeduidendheid, tegen de problemen 
die zouden zijn ontstaan als Duitsland niet in de westerse 
gemeenschap zou zijn geïntegreerd en tegen de ideologi-
sche uitdaging die uitging van de reëel-socialistische staten 
en de communistische ideologie. Daarbij bleek het van pas 
te komen dat er onder alle politieke verschillen al een cul-
turele identiteit lag, met name in West-Europa. Het ging 
daarbij om een moeilijk te benoemen gemeenschappe-
lijkheid die zeker niet afdoende kan worden gedefinieerd 
door uitsluitend te verwijzen naar de Griekse ontdekking 
van de filosofie en de wetenschap, het Romeinse recht, het 
christendom en het moderne Verlichtingsdenken, de vrij-
heid en de mensenrechten. Europa was namelijk altijd al 
meer dan de som van haar delen, meer dan haar geschie-
denissen en tradities, meer dan datgene wat zich in his-
torische genealogieën, programma’s en manifesten laat 
uitdrukken.

Dat blijkt wel wanneer we Europa en de Verenigde 
Staten van Amerika met elkaar vergelijken. Wie als Euro-
peaan door de Verenigde Staten reist, doet namelijk een 
merkwaardige ontdekking. De onderlinge verschillen tus-
sen die verenigde staten zijn veel groter dan die in Europa. 
Ze zijn het veel vaker met elkaar oneens dan wij in Europa, 
zozeer zelfs dat men zich kan afvragen waaruit nu eigen-
lijk precies de eenheid van de Verenigde Staten bestaat.  
En toch duurt het niet lang voor men tekenen van die een-
heid ontdekt, tot men vaststelt hoezeer die sterk verschil-
lende elementen geënt zijn op een sterke, haast onver-
woestbare gemeenschappelijke identiteit. Die identiteit 
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is minimalistisch, precies zoals men – wellicht – zou ver-
wachten van een land waarin de vrijheid van het individu 
zo nadrukkelijk op de voorgrond wordt geplaatst. Een 
identiteit die in de rite en dogma’s van de Amerikaanse ci-
vil religion een levendige uitdrukkingsvorm heeft gevon-
den: het bezweren van de Amerikaanse Revolutie, de On-
afhankelijkheidsverklaring en de Grondwet, de verering 
van de stichters en de belangrijkste presidenten, in de be-
lofte van geluk voor allen, in de bezwering van de vrijheid 
en de grenzeloosheid of in de inperking van de politiek tot 
de grote lijnen. 

In Europa ziet het er heel anders uit. Wie door Europa 
reist, zal al snel vaststellen dat van Portugal tot Polen en 
van Schotland tot Sicilië, onder alle spanningen en ver-
schillen – van de talen tot de uiteenlopende religieuze en 
culturele tradities en de mentaliteitsverschillen – uitein-
delijk een diepe gemeenschappelijkheid schuilgaat. Maar 
die is niet zo eenvoudig te benoemen. Zodra men die in 
woorden probeert te vatten, klinkt ze triviaal, dat zal ie-
dereen herkennen. Die valt nooit definitief te formuleren. 
Er valt altijd nog meer over te zeggen. En steeds stelt zich 
ook de vraag of datgene wat geacht wordt typisch Euro-
pees te zijn, niet uiteindelijk ook ergens anders kan wor-
den aangetroffen. Het christendom beperkt zich niet tot 
Europa, en het is al evenmin in Europa ontstaan. Veel van 
wat Europees lijkt, heeft toch zijn wortels buiten Europa. 
Europeanen zijn creatieve meesters in de toe-eigening van 
het andere en in het overschrijden van hun eigen grenzen. 
Het christendom is dan ook juist in zijn roomse vorm een 
wereldgodsdienst geworden. Het is, net als de Griekse 
geest of het Verlichtingsdenken, universeel, niet beperkt 
gebleven tot één continent of slechts één gebied. Ook het 
Romeinse recht trekt zich weinig aan van concrete gren-
zen en is voor iedereen van belang geworden – nog afge-
zien van het feit dat de Europese Unie zich inmiddels tot 
ver voorbij de grenzen van het Romeinse Rijk van weleer 
uitstrekt en dat tegelijkertijd ook veel gebieden die destijds 
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wel onder Romeinse heerschappij vielen, geen deel uitma-
ken van Europa. Het is echter niet alleen de geschiedenis 
die tekortschiet als we willen bepalen wat nu precies de es-
sentie van Europa is. Ook de geografie biedt in dit opzicht 
geen soelaas. Die stelt ons namelijk maar zeer beperkt in 
staat om duidelijk grenzen te trekken tussen Europa en 
de rest van de wereld. En niet in de laatste plaats is het 
een onderdeel van de Europese identiteit dat deze niet al-
leen van buitenaf moet worden gedefinieerd en verklaard, 
maar ook steeds opnieuw van binnenuit geleefd moet 
worden. Europa is altijd het leven zoals het wordt geleefd, 
de vele tradities, gebruiken, houdingen en overtuigingen 
waarvoor men leeft – en waarvoor men bovendien offers 
brengt.

Hoe dichter men de Europese identiteit benadert, hoe 
verder die zich lijkt terug te trekken in een nevel van toe-
nemende onoverzichtelijkheid. Misschien was het in de 
jaren vijftig nog eenvoudig om een idee van Europa te for-
muleren waar velen het mee eens konden zijn. Tegenwoor-
dig is dat lastig geworden, niet in de laatste plaats door de 
uitbreiding van de Europese Unie in de afgelopen twee 
decennia en vanwege een culturele globalisering. Dat pro-
bleem is nog versterkt doordat twee belangrijke redenen 
voor de ontwikkeling van de Europese Unie inmiddels 
zelf geschiedenis zijn geworden – mede dankzij het suc-
ces van de Europese Unie. De Sovjet-Unie is verdwenen 
– en daarmee ook haar invloedssfeer. Toch blijkt nu dat dit 
niet betekent dat er geen uitdagingen meer zijn. Die zijn 
echter van geheel andere aard dan het grote conflict tus-
sen twee wereldvisies dat kenmerkend was voor de Kou-
de Oorlog tussen Oost en West. Ze lijken – zoals zoveel 
conflictsituaties van de afgelopen twee decennia – niet 
langer tot een eenheid te leiden die gezamenlijk optreedt, 
ook wanneer dat op sommige gebieden misschien minder 
gunstig uitpakt.

En Duitsland is – na een lange weg te hebben afgelegd – 
aangekomen in het Westen. Zozeer zelfs dat de Europese 
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identiteit in Duitsland – toch al een staat met een lange fe-
derale traditie die al gedeeltelijk beantwoordt aan het idee 
van een Europa dat ondanks alle verschillen verenigd is – 
naast de verschillende regionale identiteiten aanzienlijk 
sterker is dan de nationale identiteit. Als de huidige crisis 
waarin Europa verkeert ergens haar wortels in heeft, dan 
is het wel in het jaar 1990, het jaar waarin de Sovjet-Unie 
uiteenviel en de hereniging plaatsvond van een vreedzaam 
in Europa geïntegreerd Duitsland. Want daarmee – tege-
lijk met het succes van Europa – vielen twee belangrijke 
referentiepunten van de Europese identiteit weg. 

Economische redenen pleiten nog altijd voor een ver-
enigd Europa. Maar dan zou de Europese eenheid toch 
voornamelijk als een functionele eenheid moeten worden 
beschouwd. Dat is een zakelijk argument voor Europa, 
voor de euro, een verdergaande eenheid. Maar zou dit be-
halve tot een abstracte Europese identiteit ook kunnen lei-
den tot een noodzakelijke, niet door externe factoren ge-
noodzaakte, maar van binnenuit voltrokken identificatie 
van mensen met Europa? De beperkingen van een zuiver 
pragmatisch begrip van Europa liggen voor de hand. Eu-
rosceptische partijen mogen er – vooral in onrustige tijden 
– maar al te graag op wijzen. Ze weten dat de vaak goed-
kope kritiek op Europa altijd beter scoort dan het zakelijke 
pragmatisme dat in veel Europese parlementen inmiddels 
opgeld doet. Hoe kan men het idee van Europa vandaag de 
dag nieuw leven inblazen?

Niet in de laatste plaats zal men ook vaststellen dat er 
een lastig te overziene, vaak tegenstrijdige en soms ook 
moeilijk te volgen verscheidenheid aan ideeën over Eu-
ropa bestaat. Naast een religieus idee van Europa staat 
een seculier idee. Naast de achterwaarts gewende blik 
op datgene wat ooit was, staat een voorwaarts gewend 
perspectief op de mogelijkheden van Europa. Naast de 
pragmatische rechtvaardigingen van Europa klinken nu 
ook ideologische pogingen om Europa te definiëren ten 
opzichte van het verlies van het overgeleverde geloof, ten 
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opzichte van het gevaar van de islam, ten opzichte van het 
Nabije en het Verre Oosten of gewoon ten opzichte van 
de rest van de wereld. In al deze discussies bestaat steeds 
de neiging Europa van bovenaf te definiëren, bij het alge-
mene te beginnen en dan een brug te slaan naar het con-
crete leven. Geen wonder dat veel van dit soort pogingen 
falen, en geen wonder dat het onder veel politici gangbare 
nuchtere pragmatisme dus betere resultaten lijkt te belo-
ven. En toch raken we juist nu – nu er beslissingen moeten 
worden genomen die pijn kunnen gaan doen, waarbij of-
fers worden gevraagd die in eerste instantie allesbehalve 
pragmatisch overkomen – aan de grenzen van een derge-
lijk pragmatisme dat vervolgens snel kan omslaan in een 
Europa-apathie. 

mijn europa , jou w europa

Deels nog bedeesd, maar langzaam steeds sterker groeit 
het verzet tegen een dergelijke Europa-apathie. Politici van 
de meeste uiteenlopende politieke kleuren die het verder 
over weinig eens zijn, experts en burgers die beseffen wat 
er op het spel staat, manen ons nog eens opnieuw aan om 
na te denken over Europa, ja zelfs om Europa opnieuw te 
beginnen. Terecht – en gelukkig maar. Er staat te veel op 
het spel, er is al te veel bereikt: niet alleen op grote schaal, 
maar ook in de kleinere dingen, daar waar mensen met el-
kaar samenleven en voorbij alle plechtig bezwerende reto-
riek uiterst Europees zijn geworden – misschien wel omdat 
ze altijd al Europees waren, omdat ze zelf al beseften dat 
de fase van de natiestaten en het nationale in Europa nu 
eenmaal niet meer was dan dat: een korte fase in een veel 
langere Europese geschiedenis. 

Daarom is het van belang dat we, steeds wanneer we 
over Europa spreken, die werkelijkheid niet uit het oog 
verliezen. Europa is meer dan zomaar een idee, meer dan 
een ideaal. Europa leeft wel degelijk, heeft substantie ge-
kregen en volgde in de twintigste eeuw uit een historische 
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werkelijkheid: het Europa van het tijdperk van de natie-
staten – een Europa van de kleine werkelijkheden en het 
alledaagse, het vaak nietige. We zagen al eerder dat er vaak 
maar een zeer diffuus idee bestaat van wat Europa precies 
is, en dat het pas duidelijk wordt wanneer men vanuit een 
buitenperspectief de eigen herkomst bestudeert. Wie in 
Noord-, Midden- of Zuid-Amerika reist, of in het Nabije 
of Verre Oosten, weet ondanks de vele Europese invloe-
den die hij aantreft, dat hij niet langer in Europa is. Onder 
Europeanen is vaak een geheimzinnige nabijheid te voelen 
– die zich niets lijkt aan te trekken van taalbarrières en na-
tionale identiteiten. Misschien bestaat datgene wat Euro-
peanen gemeenschappelijk hebben juist uit die spanning 
tussen nabijheid en afstand, tussen identiteit en verschil, 
die in andere delen van de wereld onbekend is – omdat 
men daar veel dichter bij, of juist veel verder van elkaar 
staat. 

Dit gedeeld-verdeelde is geworteld in een lange geschie-
denis van heil en onheil, van oorlog en vrede, strijd en ver-
zoening. Daarbij gaat het echter niet alleen om een histo-
risch verschijnsel. In de afgelopen decennia heeft Europa 
zich namelijk – op doorslaggevende wijze ondersteund 
door de vaak ten onrechte bespotte Europese bureau-
cratie – kunnen ontwikkelen tot veel meer dan enkel een 
nieuw verschijnsel, en heeft het de aansluiting gevonden 
bij een eeuwenoude werkelijkheid: het gevoel van eenheid 
en verschil zoals dat wordt ervaren door de mensen die sa-
men in Europa leven, elkaar leren kennen, ruzie hebben en 
verliefd worden, uit elkaar gaan en elkaar weerzien. Het is 
eenvoudiger dan ooit tevoren om door Europa te reizen, 
om te emigreren of op meerdere plaatsen tegelijk te wo-
nen. Het verdwijnen van muren en grenzen maakt het niet 
alleen eenvoudiger om door Europa te reizen. Het leidt 
bovendien tot verdergaande ontmoetingen met anderen. 
Het ontbreekt ons nog aan de categorieën om te kunnen 
beschrijven wat ergens tussen het eigene en het andere, 
tussen binnen- en buitenland ligt, maar wat voorbij de ju-
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ridische of volkenrechtelijke categorieën wel de concrete 
levenservaring van mensen bepaalt. Wie in het verenigde 
Europa van het ene naar het andere land reist, heeft, ook 
al weet hij dat hij zijn eigen land verlaten heeft, over het 
algemeen niet meer het gevoel in den vreemde te zijn. Niet 
alleen zijn de zichtbare grenzen tussen binnen en buiten 
poreus geworden of verdwenen. Juist onder de jongere 
generatie heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die niet 
meer kan worden teruggedraaid. Dat had nooit door mid-
del van programma’s bewerkstelligd kunnen worden. Men 
kan mensen niet dwingen om bepaalde ervaringen op te 
doen, en men kan ze al evenmin voorschrijven in welk tem-
po ze hun doelen moeten nastreven. Het was en is echter 
wel mogelijk gebleken om op politiek niveau de ruimte te 
creëren waarbinnen het spel van nabijheid en afstand kan 
plaatsvinden dat tegenwoordig als Europese identiteit, als 
datgene wat Europa onderscheidt, voelbaar is geworden. 

We zagen bovendien al eerder dat de euro hierin ook 
een belangrijke rol heeft gespeeld, en wel precies die rol 
waarop zijn bedenkers hadden gehoopt. Want de vaders 
en moeders van de euro wisten dat hij meer zou zijn dan 
alleen een gemeenschappelijke munt. Veel van de econo-
mische voordelen hadden ook kunnen worden bereikt 
door een langdurige afstemming van de wisselkoersen van 
Europese valuta – dat zou het zelfs eenvoudiger hebben 
gemaakt om te reageren op de veranderingen in de toe-
stand van bepaalde nationale economieën. De euro had en 
heeft echter een veel belangrijkere taak. Ongemerkt heeft 
de euro de mensen ook dichter bij elkaar gebracht. Op 
een gemeenschappelijke markt met een gemeenschappe-
lijke munt hoort men op een andere manier bij elkaar dan 
wanneer dergelijke voorzieningen ontbreken. Het is tege-
lijkertijd symbool en realiteit, uitdrukking en bindmiddel 
van de eenheid. En juist omdat de euro zijn taak nog altijd 
dapper vervult, wordt er zo weinig over gesproken. Ver-
halen over de crisis doen het nu eenmaal altijd beter dan 
succesverhalen. 
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Wanneer mensen elkaar ontmoeten en een gevoel heb-
ben bij elkaar te horen, wanneer ze ontdekken wat hen  
samenbindt en onderscheidt, vindt er ook een uitwisse- 
ling plaats van gewoonten, modes, muziek, eten en drin-
ken. De nabijheid tussen mensen ontstaat niet door regels 
en programma’s die de mensen vertellen waarom ze saam-
horigheid moeten voelen. Ze ontstaat daar waar wordt sa-
mengeleefd, waar samen wordt gelachen, gehuild, gegeten 
en gedronken, waar de ander niet langer een vreemde is, 
maar een buur, een vriend. Ze ontstaat daar waar gedeeld 
wordt wat men belangrijk vindt in het leven, waar men 
verantwoordelijkheid neemt voor een ander, waar men 
beschikt over een gezamenlijke opvatting over goed en 
kwaad, over geboden en verboden.

Er wordt in verband met Europa al gauw gesproken 
over waarden. Maar al die waarden die Europees zouden 
zijn en tegelijkertijd als algemeen geldig worden gezien, 
zijn betekenisloos zolang ze niet geworteld zijn in een ge-
meenschappelijk ethos. Dan doel ik op de oorspronkelijke 
Griekse betekenis van de term ethos: een gemeenschappe-
lijke manier om in de wereld te wonen, om er te vertoeven. 
Europeanen vertoeven op een kleine landmassa aan de 
rand van Azië, maar dan zo dat aan elke individuele mens 
een waarde wordt toegekend die alle waarden overstijgt. 
Want juist Europa (maar niet alleen Europa, dat moet ge-
zegd) heeft iets ontdekt dat voor alle mensen van belang 
is, dat een blijvende geldigheid heeft: de waardigheid die 
elk individueel mens heeft, die in hem oplicht wanneer hij 
denkt of gelooft, wanneer hij in vrijheid handelt en zijn 
handelen verantwoordt, wanneer hij schuld en verzoening 
ervaart, wanneer hij in de geschiedenis staat en naar een 
open toekomst toe leeft. 

Juist omdat Europa de individuele mens en zijn waar-
digheid centraal stelt, omdat wanneer het over Europa 
gaat, de vrijheid van het individu in het geding is, blijft de 
identiteit van het Europese merkwaardig onbestemd, niet 
meer dan een benadering. Ze vindt plaats, ze voltrekt zich 
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in het concrete Europese leven, is persoonlijk ingekleurd, 
subjectief, gaat verder dan functionalistische of abstracte 
ideeën waarmee men zich niet kan identificeren. Helmut 
Schmidt, de voormalige Duitse bondskanselier die alles-
behalve een theoreticus was die zich in abstracties kon 
verliezen, publiceerde een bundel opstellen onder de titel 
Mijn Europa. Er bestaat gewoon geen ‘Europa op zich’, 
geen abstracte grootheid ‘Europa’. Veeleer is er een enor-
me verscheidenheid aan levens, aan manieren van wonen 
in Europa, die zich niet laat definiëren, maar waar men wel 
over kan spreken. Wanneer mensen het over hun eigen Eu-
ropa hebben, soms uitdrukkelijk, soms impliciet, wanneer 
ze vertellen wat ze hebben meegemaakt en nog meemaken, 
wie ze hebben ontmoet, waar ze zich thuis voelen en hoe 
ze vrienden hebben gemaakt, ontstaat er een steeds verder 
groeiend verhaal over ons Europa. Dan verdwijnt de vraag 
waar Europa eigenlijk voor dient naar de achtergrond. Het 
antwoord daarop is vanzelfsprekend geworden. 

Van die vanzelfsprekendheid hangt veel af, en niet al-
leen voor Europa. Want Europa is, zolang het trouw blijft 
aan zichzelf, gebonden aan die ontdekking van de bijzon-
dere waarde van de mens – ook buiten de Europese gren-
zen.

Vertaald uit het Duits door Huub Stegeman.
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