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Geacht Presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen,
•Het was een heimelijk avondmaal waarbij Arminius de Germaan besloot de Germanen
massaal tot een opstand tegen de Romeinen te bewegen.
•Dit was een avondmaal, waar Europa niet graag bij aan zou zijn geschoven.
•Het was aan een kerkdeur dat Luther middels diens 95 stellingen het oneigenlijke en
corrupte handelen van de katholieke kerk verkondigde.
•Een kerkdeur die Europa liever decent zou hebben gezien.
•Het was het venster in Praag waarbij de Dertigjarige Oorlog werd ontketend door Duitse
protestanten. Een oorlog die zou leiden tot wat later het grootste religieuze conflict zou
worden dat Europa ooit heeft gekend.
•Dit was een Venster dat Europa liever gesloten zou hebben gehad.
•Het was, naar eigen zeggen, de “school” van Frederik de Grote van Pruissen die op het
slagveld lag. Getuige Frederiks oorlogen, zal hij nooit echt met tegenzin naar school zijn
geweest.
•Niettemin zou geen Europeaan graag les hebben gekregen op de school van
Frederik.
Goed, genoeg historische feitjes. Maar toch, een avondmaal, een kerkdeur, een venster
en een school lijken allemaal vrij relatief gezien op Europa’s geschiedenis: Duitsland heeft,
zo blijkt, bij elk dezer gebeurtenissen niet veel nodig gehad om Europa in een chaos te
storten. Europa, dat zo vaak de gevolgen van Duitse politieke ontwikkelingen had moeten
dragen.
Er is echter nog maar een object dat een vermelding behoeft. De hamer. De hamer welke
door de Duitse bevolking ter hand werd genomen en de Berlijnse muur te gronde te richten.
Een jaar later was Duitsland een. De grondwet uit 1949 gold nu voor alle Duitsers, zelfs tot
op de dag van vandaag. De grondwet bracht Duitsland rust… en daarmee heel Europa.
Duitsland klom op met de wens het verleden achter zich te laten en Europa niet langer van
zich te vervreemden. En weest eens eerlijk: herkent u heden ten dage niets van de moed
van Arminius in de befaamde Mannschaft, de pioniersrol van Luther in de Duitse economie,
en de leergierige instelling van Frederik de Grote op de Duitse universiteiten?
En stelt u zich nu eens voor dat Duitsland al deze eigenschappen ten bate van Europa
aanwendt. Strookt dat niet met het Duitsland dat u kent; dat wij allen kennen?
Dít zijn de eigenschappen waaraan Duitsland zoveel gelegen is… en daarmee de
eigenschappen waar Europa zoveel aan gelegen is.
Duitsland heeft de plaats van Arminius aan het avondmaal ingeruild voor een plaats in de
Europese Unie, en namens Duitsland vraag ik u: schuift u, Europa, ditmaal wel aan?
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