
Een kritische Joodse blik op 
een (on)verenigd 

Europa

Klagen is een even oude Joodse traditie die met de tijd bekend 
werd onder de naam Joodse humor. Maar nu, juist voor Pesach, 
is het wel een gepast moment om een kritische analyse te maken 

van wat Europa is.

e Jood was altijd een wereldburger. Het alomtegen-
woordige antisemitisme en de ontelbare pogroms en 
uitwijzigingen hebben het trauma veranderd in een 
positieve ideologie. De gedachte dat een groter ge-

heel van landen minder bekrompen burgers zou voortbren-
gen waarin het antisemitisme zou oplossen in een mengeling 
van “de anderen”, domineerde bij afwezigheid van andere 
hoopvollere theorieën. De Verenigde Staten zijn daar een 
goed, maar geen perfect, voorbeeld van. Het oeroude gevoel 
dat een sterk leider die Europa zou kunnen verenigen, al is

het met geweld, met zijn macht het antisemitisme zou on-
derdrukken is bij Europese instellingen verloren gegaan in 
een “verenigde bureaucratie”. De tijd dat Napoleon het Eu-
ropees Jodendom legitimeerde lijkt tot de geschiedenis-
boeken te behoren. Hoewel Israël kampt met een existen-
tiële vraag betreffende de onrust in het Midden-Oosten 
en de nucleaire ambities van Iran die een zeker vervolg zul-
len krijgen bij de meeste andere Arabische landen, al is het 
maar om reden van evenwicht, is het Europees Joden-
dom geconfronteerd met een even existentieel dilemma, 
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namelijk het voortbestaan zelf van een Europees 
Jodendom.
De vraag kan dus gesteld worden of Europa erin 
geslaagd is de volkeren te verenigen, welvarender 
te maken en egoïstisch bekeken, het antisemitisme 
terug te dringen. Men kan argumenteren dat Eu-
ropa voor haar verwezenlijkingen de Nobelprijs 
voor de vrede heeft gekregen. Maar zoals bij de uit-
gevers van aandelen en obligaties moet men naar 
de kwaliteit van de emittent kijken. Zo pas werd 
de voorzitter van het Nobelcomité afgezet. Een 
politicus uit Noorwegen waar het comité zetelt en 
de uitreiking plaatsvindt, twitterde “eindelijk zijn 
wij van de clown af”. Was Thorbjorn Jagland zo’n 
slechte voorzitter of zit er meer achter? De Nobel-
prijs voor Barack Obama viel meteen op. Obama 
was toen amper President en verwezenlijkte dus 
(nog) niets. De officiële reden was zijn “bedoeling” 
van nucleaire ontwapening. Nu het blijkt dat de 
VS onder Obama miljarden uitgeeft aan het ver-
nieuwen van hun nucleair arsenaal, is het min of 
meer duidelijk geworden dat Obama de prijs kreeg 
om wat kan beschouwd worden als vrij racistische 
redenen: hij was immers de eerste zwarte president. 
De Nobelprijs als positieve discriminatie heeft een 
weinig wetenschappelijk of objectief karakter. Op 
dit ogenblik weerspiegelt het Nobelcomité de poli-
tieke verhoudingen van de Noorse coalitie. “Poli-
tik über Alles” dus. 
Was de Nobelprijs voor de vrede voor Europa dan 
ook bedoeld voor bewezen diensten, voor Eu-
ropese toekomstige intenties of een symbolische 
reddingsboei voor een zinkend schip? Het tijd-
stip van uitreiking, namelijk de eurocrisis, laat het 
tweede vermoeden. Het gebruikte argument voor 
de uitreiking was dat Europa vrede bracht. Men 
kan hiertegen argumenteren dat Marshallhulp 
leidde tot economische bloei waardoor oorlog voor 
weinigen zinvol werd. Europa slaagde er wel in na 
de verwoestende Tweede Wereldoorlog wel een 
ééngemaakt en economisch sterk land tot stand te 
brengen, namelijk Duitsland. Maar waarom zijn 
de meeste nationalistische bewegingen, van Vlaan-
deren tot Schotland, dan pro-Europees? Is dit uit 
overtuiging of uit “realpolitik” waar praktische 
overwegingen de ideologie onderdrukken? Om 
de kiezers te overtuigen uit een groter geheel uit 
te stappen, is het vooruitzicht op een nog groter 
geheel geruststellender dan een sprong in het 
ongewisse. Dit was de argumentatie van de Schot-
ten om met Engeland te breken en blijft tot op de 

dag van vandaag de argumentatie van de Oekra-
ïense leiders die een toetreding tot Europa niet als 
doel zien, maar als middel om van Rusland los te 
breken.
Europa begint meer en meer te lijken op een ad 
hoc verzameling van landen verenigd door een 
dure administratie bestaande uit Europese ambte-
naren die regels en belastingen aan de rest van de 
Europese burgers willen opleggen voor zover ze er 
zelf niet aan moeten voldoen. 
De Joodse Europese burger kan enkel toekijken 
hoe Europa weigert een Europees gezant voor het 
antisemitisme aan te stellen, 
hoe Europa uit electorale wiskunde een anti-
Israël politiek ontwikkelt, weigert antisemitisme 
op Europees niveau te veroordelen, en hoe het 
de Baltische landen omarmt als nieuwe gecivili-
seerde lidstaten en het groeiend antisemitisme 
in die landen alsook de verheerlijking van hun 
naziverleden doodzwijgt. Europa gaat verder en 
verder van haar Joods-Christelijk verleden en voelt 
zich comfortabeler bij de veroordeling van de even 
verwerpelijke Islamofobie dan bij het toegeven 
dat het bijna altijd Joodse slachtoffers zijn die het 
onderspit delven.
De basisvraag is of de gewone man of vrouw wel 
degelijk in Europa leeft. Het symbooldossier hier 
is wel degelijk het telefoondebat, beter bekend als 
het “Europees roaming dilemma”. Indien u zich 
naar de Verenigde Staten verplaatst, belt u zonder 
bijkomende kosten van Los Angeles tot Alaska. 
Dit is niet het geval wanneer u na 20 minuten de 
grens met Nederland vanuit Antwerpen oversteekt. 
De telefoon die elke persoon nu op zak heeft, laat 
u onmiddellijk weten dat Europa nog lang niet 
verenigd is en volgens de Raad van Europa het ze-
ker niet zal zijn tot 2018.  
Uiteindelijk komt het er op neer de vraag te stellen 
of wij beter of slechter af zijn met Europa? Ik zal 
zeker niet nalaten hierover een artikel te schrijven 
wanneer de Europese Unie er komt. Nu moet ik 
mij haasten euro’s in dollars of Engelse ponden om 
te wisselen om niet nog meer te verliezen indien ik 
zou beslissen het enig verenigd continent, name-
lijk Noord-Amerika, te bezoeken of een ander es-
sentieel lid van de Europese Unie, het Verenigd 
Koninkrijk. Trouwens, het in permanente oorlog 
verwikkelde Israël ziet haar munt steeds stijgen en 
deze “start-up natie” trekt meer en meer personen 
aan. Dit zou dan ook reden genoeg moeten zijn 
om voor zo’n mirakel een Nobelprijs te geven. 
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