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Le temps n’est pas un miroir qui déforme ou un écran qui dissimule 
l’être véritable, mais l’expression de la nature humaine dont la finitude 
implique le cheminement indéfini. L’histoire est libre parce qu’elle n’est 
pas écrite d’avance, ni déterminée comme la nature ou une fatalité, 
imprévisible, comme l’homme pour lui-même.493 

Raymond Aron (1938) 
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 TOT SLOT 
 
Het was een onverwacht gebaar. De schildpad die hij als mascotte uit China had 
meegebracht stond sinds een jaar onaangeroerd op zijn bureau vooraan de zaal. Het was 
een porseleinen exemplaar met drakenkop, Wui-Kei geheten. Deze was bedoeld als 
zinnebeeld van geduld en vasthoudendheid. Sommigen hadden Europa een sneller beeld 
gegund, maar voorzitter Giscard d’Estaing bleef zijn mascotte trouw. Op 10 juli 2003 
hield de Fransman een slottoespraak tot de leden van de Europese Conventie. Een 
conceptverdrag lag klaar voor ondertekening, het gezamenlijke doel was bereikt en 
daarom wilde hij, nadat alles en iedereen bedankt was, nog iemand danken. Giscard 
reikte voor het oog van de camera’s onder zijn bureau, haalde een paar blaadjes groene 
sla tevoorschijn en stopte deze de schildpad in de mond. Gelach en applaus 
weerklonken. 

Ik sloeg de scène gade vanaf de publieke tribune, waar ik het jaar ervoor 
vanwege mijn Brusselse werk vaker had gezeten. De foto van Giscard en Wui-Kei stond 
de volgende dag in meerdere kranten. Alleen al daarom was deze eenakter voor man en 
schildpad geslaagd te noemen. Het lukte nu eenmaal slechts zelden de Europese politiek 
in een beeld te vangen. Al had ook ik moeten lachen om de kleine opvoering met de 
schildpad, toch meende ik dat er iets niet klopte aan de vertoning. Dat lag ongetwijfeld 
aan de combinatie van de 77-jarige, aristocratische oud-president – de man had vast nog 
nooit van zijn leven zelf in de keuken een krop sla gewassen – die als een komiek een 
beestje van porselein te eten gaf. Aan de ijdelheid van de politicus versus de traagheid 
van de schildpad. Maar er was nog iets dat niet klopte, iets wezenlijks. Want had die 
schildpad zijn beloning wel verdiend? Hoe wist je of het beoogde doel was bereikt? 
Deze lichte aarzeling zette me op het spoor van een grotere, algemenere vraag: wanneer 
is een gebeurtenis eigenlijk afgerond en gestold tot feit? 
 
De meest ongrijpbare geschiedenis van onze tijd en juist daarom de meest geschikte om 
antwoord te geven op deze vraag is die van Europa. In het woord resoneren 
vijfentwintig eeuwen verleden. Toch ziet het ‘object’ er nog elke dag anders uit. Europa 
is niet klaar, niet af. En juist dankzij die onafheid biedt het, al zestig jaar lang, ongekende 
impulsen voor politieke handelingen. 

Wat zou het eindpunt ook kunnen zijn? Alleen voor personen wordt evident een 
punt gezet door hun laatste adem – waarna voor publieke figuren een levensbeschrijving 
die soms al jarenlang op redactieburelen lag te verstoffen als in memoriam de krant in 
gaat. Maar met onderwerpen die de persoonlijke geschiedenis overstijgen werkt het 
anders. Wanneer is bijvoorbeeld een nationale identiteit een feit, of wanneer is een 
democratie daadwerkelijk verwezenlijkt? En wanneer is Europa af? In mijn poging de 
geschiedenis van een begin te vangen voel ik dan ook weinig verwantschap met de 
biografen of historici die ongeduldig uitzien naar de dag dat bepaalde veelbelovende 
archieven opengaan en eindelijk het ‘definitieve’ verhaal over hun onderwerp kan 
worden geschreven. Nee, het voorbije verleden ligt voor het grijpen, elke dag gebeurt 
wat nieuws en de toekomst blijft open. Mij boeit de levende en dus onaffe geschiedenis, 
als het ware op het ogenblik vastgelegd. 
 Het beeld van een eindpunt in een ontwikkeling kan ons zelfs in de luren leggen. 
Denk aan het model van de burgerlijke samenleving met haar gezinnen, verenigingen en 
partijen dat naar een tribale samenleving als de Afghaanse wordt overgebracht, waarna 
men er alle sociale veranderingen en bewegingen afleest aan dat misplaatste ijkpunt 
(‘modernisering’). Zo’n eindstreep wordt een hindernis voor het denken en het 
handelen, ze belemmert een open blik, een verwerking van de onverwachte wendingen 
die het leven steeds neemt. Moeten we om vergissingen te vermijden dus de toevlucht 
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nemen tot het omgekeerde en proberen elk einde uit ons denken te bannen? Nee, dat 
brengt ons evenmin verder. Wie pas echt wetenschappelijk meent te zijn door elk 
oordeel op te schorten, wie zo doordrenkt is van historisch besef dat hij weigert 
uitspraken te doen zolang de zaak niet is afgerond, plaatst zich buiten de wereld. Tussen 
deze twee uitersten, het klakkeloze doortrekken van lijnen vanuit het zijnde en de 
sprakeloze bewondering voor het worden, moeten we een weg vinden. 

Zoals de politicus, en ieder mens elke dag, staat ook de schrijver in de stroom 
van de tijd. Teken ik dit vredesverdrag wel of niet? Huw ik deze vrouw wel of niet? Trek 
ik deze conclusie wel of niet? Het zijn open vragen die toch een oordeel en beslissing 
eisen, aangezien de tijd dwingend tikt. Voor je het weet is een nieuwe oorlog 
uitgebroken, die vrouw weggelopen of je boek achterhaald. Even aarzelen mag, maar 
dan is het ja of nee. Met zulke vrije beslissingen stappen we in de tijd en maken we de 
wereld. 
 De mens is een dier in de tijd. Soms zouden we willen dat we dieren waren, 
levend in het ogenblik, zonder besef van gisteren, vandaag of morgen – onhistorisch. 
Nietzsche, die dit gevoel weergaloos verwoordde, vreesde dat een overmaat aan 
historisch bewustzijn elke lust tot handelen kon doen wegspoelen in de stroom van ‘een 
almaar voortvloeiend en vervloeiend worden’.494 Daarom heeft de mens, net als het dier, 
volgens hem vergeetachtigheid nodig, als teken van een sterke gezondheid. Maar de 
mens is geen dier, hij heeft, zegt Nietzsche, ook ‘een tegengesteld vermogen 
aangekweekt, een geheugen met behulp waarvan de vergeetachtigheid in bepaalde 
gevallen buiten werking wordt gesteld – namelijk in die gevallen dat er een belofte moet 
worden gedaan’. Dankzij dit vermogen beloften te doen kan de mens, in tegenstelling 
tot het dier, beschikken over de toekomst.495 
 
Het is mensenwerk de open toekomst te temmen. Zo krijgen we enigszins grip op de 
stroom van de tijd, individueel en collectief. De politiek vermag in haar beste momenten 
de rauwe werkelijkheid om te vormen tot nieuwe feiten. Eenvoudig is dat niet. Het kan 
met regels, met afspraken, met wetten, met beloften, met macht. In de Europese 
politiek probeerde men het vanaf 1950 met een verdrag. Dit zou de staten in hun 
onderlinge betrekkingen houvast en voorspelbaarheid bieden. Het verdrag werd – zoals 
Hannah Arendt in een andere context zei – uitgeworpen als ‘eenzaam eilandje van 
zekerheid in een oceaan van onzekerheid’. De hoop was dat dit eiland zich mettertijd 
over de hele oceaan zou uitstrekken. Daarmee was het Europese wachten begonnen. 

Het onaffe Europa biedt een schitterend podium voor de scheppingskracht van 
de politiek. Gedragen door de gebeurtenissen stijgen sommige politici er boven zichzelf 
uit. Gevoel voor de tijd, ervaring met de tijd kunnen vleugels geven. De tijd is niet alleen 
het element waarin alle ontstaan en alle verandering plaatsvindt, hij kan ook actief 
worden gebruikt. Je kunt met mensenhand de klok stilzetten om de chronologische tijd 
te overtroeven, je kunt met deadlines de handeling opjagen, je kunt aan onverwachte 
gebeurtenissen een draai gegeven. En soms is het simpelweg een kwestie van wachten 
op het juiste moment. ‘Il faut laisser le temps au temps’, noemde president Mitterrand 
dit laatste, we moeten de tijd de tijd geven. Deze uitspraak, door de haastige lezer 
misschien aangezien voor een pretentieuze platitude, is meer dan dat. Politiek speelt zich 
af in en om de tijd; ze kan er nooit frontaal tegenin gaan. 
 
De Europese stichters benutten de tijd. Daarin betoonden zij zich meesterlijke politici. De 
wording van een politiek lichaam kan niet op één moment plaatsvinden, maar heeft duur 
nodig. De stichters maakten het lange wachten duldbaar met een truc die leek op wat de 
apostel Paulus ooit deed. Deze veranderde het heden in een overgangstijd. In tegenstelling 
tot de oude joodse profeten, die Zijn komst aankondigden voor een onbekend moment 
in de toekomst, verhaalde Paulus over een gebeurd feit, de wederopstanding van Jezus. 
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Tegelijk beweerde hij dat met die gebeurtenis de heilsgeschiedenis nog niet was 
afgerond. Tussen de wederopstanding en het einde der tijden lag volgens Paulus een 
eigenaardig heden, dat zich al wel aan de gewone historische tijd onttrok maar waarin 
het wachten nog was op Jezus’ wederkomst en de definitieve Verlossing. Het was een 
tijdsspanne van ‘al wel’ en ‘nog niet’, die de grondvorm van de christelijke tijdservaring 
ging bieden. Op vergelijkbare wijze berichtte de Brusselse orthodoxie met eerbied over 
de Stichting, onloochenbaar feit en neergeslagen in een verdrag, én verkondigde ze dat 
het ware einddoel voor Europa nog in het verschiet lag. Ook dit beoogde Europa was 
‘al wel’ en ‘nog niet’. De Gemeenschapsideologen trokken een paulinische tijdlijn tussen 
de eerste steen en een nog te voltooien bouwplaats. Ze verschaften de toekomst zin, als 
drager van een belofte. Men kon de horizon afspeuren naar tekenen van Zijn komst. 
 Maar deze tijdservaring heeft natuurlijk ook iets verraderlijks. Wanneer de 
belofte alsmaar oningelost blijft, kan het paulinische heden een gevoel van permanent 
uitstel met zich meebrengen, een bestaan in afwachting. Verveling ligt op de loer. Wat 
bedoeld was als overgangstijd, wordt een verdaging. Het einddoel glipt uit zicht. Men 
herkent deze spanning in menige revolutie: ‘Ziet, de dageraad gloort’ – maar de zon 
breekt niet door. 

Dit gevaar was des te groter omdat de Europese stichters, in de ban van de 
verschrikkingen van 1914–1945, iets paradoxaals wilden: zij gebruikten de tijd om de tijd 
uit te schakelen, zij bonden zich aan een verdrag met de wens uit de geschiedenis te 
stappen. Dit laatste gaat niet. De geschiedenis laat zich niet aan de kant zetten. De 
historische werkelijkheid is principieel onvoorspelbaar. Onbedoelde gevolgen van 
menselijk handelen, onverwachte kettingreacties, overhaast genomen beslissingen – 
zulke elementen maken de toekomst onpeilbaar ongewis. Geen enkel plan of verdrag 
kan de volle creativiteit van de geschiedenis tevoren voorzien, laat staan er dekkende 
antwoorden voor vastleggen. (Op het latere verwijt aan de politiek dat er voor 1989 
geen plannen voor de Duitse eenheid in de ambtelijke laden lagen, repliceerde een 
Duitse minister: ‘Seien Sie froh, dass nichts geplannt war! Denn was hätte da für ein 
Unfug dringestanden!’496) Hoe meer men van een verdrag verwacht bij het geven van 
antwoorden op nieuwe situaties, hoe duidelijker dit tekort aan het licht treedt. Dit tekort 
moet worden opgevangen met politieke taal en vormen die in staat zijn het onverwachte 
in het gareel te brengen. En hiervan biedt het huidige Europa prachtige voorbeelden, 
zoals de wijze waarop de lidstaten – tegen de orthodoxie in – hun gezamenlijkheid 
gestalte gaven in een eigen tussensfeer. 

  
De homo politicus is een tijdskunstenaar. Hij schept feiten op de drempel van 

het ogenblik. Door zich in het heden ten overstaan van een publiek verantwoordelijk te 
maken kan een politicus de brug slaan van het verleden naar de toekomst. Hij kan zijn 
partij, zijn regering, zijn land alleen binden aan een bepaalde toekomst (een ‘hervorming’, 
een missie, een benoeming) wanneer hij eerst zichzelf eraan verbindt. Faalt hij, dan valt hij, 
in de gapende kloof tussen die beide. Slaagt hij, dan staat hij en overspant hij de tijd. Dan 
maakt hij van het moment een passage.  

‘Im Gedränge der Weltbegebenheiten hilft nicht ein allgemeiner Grundsatz, 
nicht das Erinnern an ähnliche Verhältnisse, denn so etwas, wie ein fahle Erinnerung, 
hat keine Kraft gegen die Lebendigkeit und Freiheit der Gegenwart.’497 De politiek van 
de tegenwoordige tijd heeft een grote, scheppende kwaliteit: ontvankelijkheid voor de 
gebeurtenissen. Hoe wisselender en woeliger de wereld, hoe sterker de noodzaak van deze 
deugd zich doet voelen. In deze omgang met de historische stroom ligt het wezen van de 
menselijke vrijheid. 




