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beschouwt en soms ook de opbloei van regionale
tradities en culturen. Versplintering eerder
dan versmelting lijkt aan de orde. En het
omdopen van Gemeenschap tot Unie is een
illustratie van de vervlogen droom van weleer. 

De aangesloten landen staan in de eerste
plaats garant voor een gezamenlijke markt 
en het merendeel van de afspraken die werden
gemaakt betrof het nog beter accommoderen
van die markt of het uitschakelen van oneerlijke
concurrentie. Politieke partijen zoals die van
de sociaaldemocraten, die een jaar of tien
geleden nog de ambitie hadden om Europa tot
een federatie te maken, moeten nu hun mond
spoelen als dat verboden woord er onverhoeds
uittuimelt. De laatste die probeerde die
discussie weer eens open te breken was Joschka
Fischer, de Duitse minister van Buitenlandse
Zaken die namens de Groenen in het vorige
kabinet zat. Verder dan het ontvouwen van een
idee kwam hij niet, want men hing overal in

Een bezield Europa. Dat moet toch eens 
de droom zijn geweest van de grondleggers 
van de Europese Gemeenschap. Waarin cultuur,
in de vorm van opvattingen en gedragingen,
werd gedeeld en waarin culturen, in de beperk-
tere betekenis van kunsten, met elkaar werden
geconfronteerd. Maar het liep anders. Het
verdwijnen van grenzen tussen de aangesloten
lidstaten, zelfs de introductie van een en
dezelfde munt: ze hebben geen wij-gevoel tussen
Europeanen onderling met zich meegebracht.
Landen staan te trappelen om erbij te horen,
maar dat heeft meer te maken met het verlangen
uit de goedgevulde ruif mee te eten dan met de
drift iets van elkaars gewoonten op te steken,
van elkaars opvattingen te leren; zich
geestelijk te verrijken. Op het eerste gezicht
lijkt vaker het omgekeerde het geval. Landen
zijn zo benauwd door de onderlinge samen-
werking het ‘eigene’ kwijt te raken dat je een
revival ziet van hetgeen men als het eigene

Een ziel voor
Europa

Hedy d’Ancona Sinds het Verdrag van Maastricht 
is er een formeel instrument om de Europese
cultuur te verkennen en ontwikkelen, maar 
de politiek gaf een gezamenlijke cultuur geen
prioriteit. Heeft ‘A Soul for Europe’ voor de
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eisen, behorend bij de communautaire wet-
geving, de democratische, dus antidiscrimina-
toire, behandeling van minderheden en een
staatsbegroting die op orde is. Culturele
voorwaarden spelen geen rol. 

Toch beschikken we sinds het Verdrag van
Maastricht (1992) over een formeel instrument
om de Europese cultuur te verkennen en
ontwikkelen. In de eerste vier leden van artikel
128 bruist het van de uitwisseling en verbreiding
van elkaars cultuur, de bescherming van het
als gemeenschappelijk gepercipieerde erfgoed,
de bevordering van culturele samenwerking
met derde landen, het monitoren van ander
beleid op culturele aspecten. Maar als de
ontroering over zoveel goede wil je te machtig
wordt, voert het vijfde lid je weer terug naar 
de alledaagse werkelijkheid. Want daarin staat
vermeld dat er geen sprake kan zijn van
harmonisatie van wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen waarover de lidstaten
op dit terrein beschikken, terwijl over
stimuleringsmaatregelen met betrekking tot
cultuur met eenparigheid van stemmen beslist
dient te worden.

Als voor cultuur verantwoordelijke minister
gebruikte ik het Nederlands voorzitterschap
destijds om een dergelijk artikel aan het
Verdrag toe te voegen. En de ambtenaren die
dat hielpen bewerkstelligen, verdienen alsnog
alle lof. Maar de keren dat ik daarna in zaaltjes
mocht uitleggen hoe dit prachtartikel in elkaar
stak, blijven me niet bij als zegetochtjes.
Omdat de ene helft van de toehoorders het te
ver vond gaan, en de andere helft niet ver
genoeg. En dat is ook de essentie van artikel
128; als de ontwikkeling van een gezamenlijke
cultuur tot politieke prioriteit zou worden
verheven, dan word je daarin niet gebarricadeerd
door het Verdrag. Maar ook in dat geval hoeft
men nationaal cultuurbeleid niet van tafel te
vegen. Dat laatste is dus niet gebeurd, maar het
eerste evenmin. Het budget is nog altijd uiterst

paniek aan de noodrem. Europa is, electoraal
gezien, geen lokkertje. En dat was ook weer
duidelijk te zien in onze eigen, recente,
verkiezingscampagne. Dat wij in grotere
verbanden opereren waar het om méér gaat 
dan om hypotheekrenteaftrek en het belasten
van het oudedagspensioen, werd voor de kiezer
verborgen gehouden. Wel duidelijk werd dat
ambitie ten aanzien van de Europese een-
wording was vervangen door geruststelling:
Brusselse bemoeizucht zou met hand en tand
worden bestreden. 

Zalm-norm
Gelukkig ontwikkelden zich in de loop van 
de tijd ook variaties op dit enigszins treurige
thema. Talloze culturele organisaties
mobiliseerden zich op Europees niveau zonder
steun of bijstand van nationale of Europese
politici. Musea, bibliotheken, kunstacademies,
schrijvers en journalisten, stichtingen, erfgoed-
organisaties, kunstmanagers of festivals van
podiumkunsten; grote netwerken die informatie
uitwisselen, conferenties en manifestaties
organiseren. Maar ook initiatieven die tot
stand kwamen op aandrang van cultuur-
ministers, zoals de culturele hoofdsteden 
– een idee van de Griekse minister Melina
Mercouri –, de mediaprogramma’s ter onder-
steuning van de Europese film- en televisie-
industrie – uit de schoot van het Europese
Parlement – of de digitale opbouw van alle
erfgoedcollecties – in gang gezet door de Raad
van Cultuur-ministers. 

Maar hoe aardig en innemend het allemaal
ook wezen moge: vergeleken bij de materiële 
en immateriële inspanningen die men zich 
op andere beleidsterreinen getroost, stelt 
het niet zoveel voor. De maatlat voor serieus
partnerschap is de Zalm-norm, het maximaal
toegestane begrotingstekort, en daar schijnen
we net zo trots op te zijn als op het Rembrandt-
jaar. Nieuwe toetreders moeten voldoen aan de
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implementeren van cultuur als facetbeleid, 
om te beginnen in het buitenlandbeleid. 
Dat alles voorafgegaan en begeleid door bewust-
wording. Kortom: de droom was weergekeerd!

In de tijd die inmiddels is verstreken is de
discussie niet verstomd, maar lijkt het vooral
daarbij te blijven. Waardoor al die overtuigende
geloofsbelijdenissen kunnen worden toe-
gevoegd aan de steeds langer wordende rij 
van spijtoptanten onder fameuze Europeanen,
die achteraf menen dat de Europese samen-
werking niet had moeten beginnen met kolen
en staal, niet met het vrije verkeer van
goederen en diensten maar met onderwijs
(Schuman) en cultuur (Monet). 

schamel en ik heb nooit waargenomen dat
cultuur als facet van andere beleidsterreinen
werd meegenomen.

Die non-ontwikkeling was twee jaar geleden 
de aanleiding voor een nieuw initiatief dat
onder de vlag ‘Une âme pour l’Europe’, ‘Europa
eine Seele geben’ in Berlijn van start ging. 
Het gezelschap hotemetoten dat aanwezig 
was bij die presentatie, was adembenemend: 
oud-Commissievoorzitter Delors, die de naam
bedacht, de huidige voorzitter Barroso, cultuur-
commissaris Figel, Von Weizsäcker, Gerhard
Schröder, een aantal ministers uit de lidstaten,
europarlementariërs, vertegenwoordigers van
de Raad van Europa en van ngo’s, kunstenaars,
schrijvers en geleerden. Vanwege mijn
betrokkenheid bij artikel 128 mocht ik er ook
bij zijn, waardoor ik getuige was van een veel-
heid aan verklaringen over de onmisbaarheid
van een gemeenschappelijke cultuur, de nood-
zaak van een Europese canon, over het
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