
Economische regelgeving en monetaire constructies maken nooit 

een verhaal dat het Ieven zinvol maakt en een gevoel van gemeen

schap teweeg kan brengen. En de Europese Unie heeft een ge

meenschappelijk verhaal nodig. De culturele dimensie wordt daar

mee het grate struikelblok voor de Europese Unie. Het CDA 

heeft met het gedurfde rapport 'Gaven in overvloed' dan ook het 

paard van Troje de politieke wereld binnengesleept. 

A
], econoom hen 1k bll) met 

Caven 1n ovcrvloed', orndat 

het de culturelc drrnens1e Ill 

het Europc<>e vcrhaal er u1 l· 

Iicht. De analyse van de gave is zondcr 

mecr helangwekkcnd Als 

Nederland<; burger hcb ik 

cchtcr gcn1cngdc gcvoe

lens. Encrzijd<; ben ik on· 

dcr de indruk van de wijze 

waarop de -.amcnsteller-. 

zich <,terk hehben durven 

te maken voor de christclij

ke traditie maar teleur<;tel

lcnd i'> het gebrek aan eni-

nauwelijks. Bij navraag blcek -,lccht-, acht 

percent van mijn <,tudentcn te weten wie 

Delors heeft opgevolgd "Dat was toch 

die Bclg7", wist icmand nog Dat de euro 

in aantocht i'>, bleek ook hct merendeel 

niet tc bescffen /\len lijkt 

nict te hegrijpen water op 

het spel staat. De publica

tic van de rnuntbiljetten op 

de voorpagina'-, van de 

dagbladen rnaakt de curo 

concreter maar wat het ge

sprek pas echt op gang 

krijgt, is Chirac die de 

Nederlanders een lesje wil 

ge belangstelling voor de lercn wat de drugs betreft 

typcrende rnanier waarop Niets hceft zoveel losgc-

die traditie tot uitdrukking Prof dr. A. Klamer maakt als deze discussie 

komt in de Nederlandse samenleving voor de Europese Top in Dublin. Vee! 

Tot op dit moment is het Europcse 

verhaal vooral technocratisch gewcest 

Hct gaat over handclsbarrieres, wi<;<;c]

koersmechanismes, juridi-,che af<;praken, 

convergentiecriteria en nu dan een stabi

litcihpact. Daar worden de rneeste men

sen niet warm of koud van. Europa leeft 
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Nederlanders voelcn zich hicr aange

sproken als Nederlanders. De discussie 

* Deze tekst IPerd uitqes{!roko1 lijdeiiS de /Jre
senlalie lhiJI l1et ra/>/Jorl '(;,H'Cil 111 oucmloed 

Euro{!ecs culluurheleid ill dnisteJI-dcmocmtisch 

perspcctiej' op 12 decemher 1990. 
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gaat hier in termen van 'wij Neder

landers' en 'zij Fransen.' Dat wij-gevoel 

duidt op een Nederlandse cultuur in de 

ruime, antropologischc zin. !'vlaar daar is 

in hct technocrati'>che Europaverhaal 

geen aandacht voor. 

Cultuur en economie 
Als econoom bezin ik me op de waarde 

van cultuur voor de economic. Een van 

de vragen die me bezighouden, is in 

hoeverre sociale en culturele samen

hang belangrijk is voor hct hmctione

ren van de economic. In het geval van 

de Nederlandse economic gaat het dan 

bijvoorbeeld over de hctckeni'> van de 

corporatisli<,che traditie met de waar

den waar die voor staat. Verder houd ik 

me bezig met de vraag hoe waarden tot 

stand komen en bevestigd worden in 

een economic. De markt \cent zich daar 

slecht voor omdat die geba.,ecrd is op 

objectiverende principes. Op de markt 

hoeven men<,en clkaar niet te kennen, 

ja, het is zelfs betcr als ze clkaar nict 

kcnnen. Morelc gevoelens spelen geen 

rol Toch hebben mensen die morelc 

gevoelens. In mijn onderzoek richt ik 

me daarom op het opmerkelijkc gege

ven dat mensen zeer vindingrijk zijn in 

hct omzcilcn van markttransactic<;. Als 

hct cnigszins kan vermijden mensen de 

afrekening in strikte cquivalenten zoa]<, 

dat op een markt gcbcurt. Met vrien

den, familiclcdcn. maar ook met volsla

gcn vreemdcn cn met collcgal~ gaan \VC 

om op basis van reciprociteit. Daar 

<,pcelt de gift cen cruciale rol. We gevcn 

elkaar complimenten. aandacht, licfde 

maar we geven ook tip'>. helpen elkaar 

in het werk, en wijzen klanten door 

Wat de tegenpre'itatie moet zijn. i-, 

meestal onduidelijk Ook de timing van 

de tegenprestatie wordt meestal in het 

midden gelatcn Zoals bli1kt uit de bij

drage van Aafke Komter (zie pagma 

2H), laat de literatuur over de gift zien 

dat dcrgelijke tramacties de ontwikke

ling van het <,ociale kapitaal bcvorde

ren. De aandacht voor de gave in dit 

rapport trot me dan ook. De bc-,chou

wing is echter tc idealistisch en houdt 

tc weinig rekening met de wcrkelijk

heid van de gift. 1\laar het is een goede 

Vl.n r. prof.dr. A Klamer, drs. M. Jansen (secretans studiecommissieJ fnof. dr. A.C 
Weiler (tJoorzitter studiecommissie J en mr. JJAM. t){lfl Cnmip ( directeur WI.) 
tljdens de presentatie van het rapport (folo /)irk Hoi) 
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aanzer en in<,pireerr tot meer onderzoek 

in deze richting Zoal<, de samcnstellers 

zeit aangeven, i'> dit eer<;te gedeelte her 

meest helangwekkende deel van her 

rapport. Belangwekkend is het zeker 

ook omdat het uitkomt voor de chri<;te

lijke traditi<: zonder daarmee chri'>telij

ke waarden aan ck [uropcse of Neder

land'>e gemeemchap op te lcggen. Het 

wordt ti)d dat we uitkomen voor her 

geloof dat we hehben. Teveel ruimte 

wordt ander<, gcgeven aan degenen die 

in kunst en wcten'>chap gel oven. De be

hoclte aan een invulling van de spiritu

ele dimensie is groot, zo mocht ik ont

dekkcn in een onderzoek in het kader 

van hct Kennisdebat. 

Stuklopen op Europees 
cultuurbegrip 
De inklcuring van her Europc-;e verhaal 

i'> minder gt''>laagd zoals de samenstel

ler<; ook toegeven. Dit verbaast me 

niet'>. Net al'> anderen die hun gedach

ten over de culturcle dimen'>ie hebben 

Iaten gaan, !open de C:DA-breinen -of 

i'> hier <,prake van het CDA-geweten~

'>tuk op het begrip 'Europese cultuur.' 

Dat een Europe'>e gemeemchap niet kan 

zondcr een gemeenschappelijk vcrhaal, 

hesdt nu zeit, de Europese Commi'>'>ie 

maar- wat dar verhaal i'>, wcet n1cmand. 

Ook dit C:DA-rapport komt cr nict uit. 

Ia, we kri)gcn de gehruikclijk cliche's zo

al'> her helang van cen culturelc ruggen

graat voor de verschillendc bevolkings

groepen zonder dat de eigen cultuur een 

pantser wordt. Dus de Nederlandse en 

I )eense taal moe ten in ere gehouden 

worden zondn dat die talen een barrie

rc vormen voor de Europe<;c identiteit. 

l\1aar de Denen en de Ncderlander<, 

mocten icl'> gcnwenschappelijks hebben 

met elkaar en de Fransen opdat die 

turope<;e identiteit wnkelijk gaat wor

den. Hoe dat moet, zie ik niet. 
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'Caven in overvloed' wijst np de Zwit

ser-; die ondanh hun verschillende talcn 

duidelijk een gemeenschappelijke cul

tuur en identiteit hebben. De voorgeno

men Europese vercniging doct me ech

ter cerder denken aan her gdorceerde 

huwelijk tus<;en de llosnicrs, Kroaren en 

Servicrs. De 1-ransen en Duitser<; blijven 

aardig voor elkaar zolang her hen uit

komt lals dat zo blijft heeft Nederland 

weinig '>leun van Duitsland re VCT\vach

ten voor haar drugsbeleid) Voelt cen 

van beide volken zich benadeeld dan 

kan de rest van Europa beter dekking 

zoeken. Cdorcecrde huwelijken wcrken 

nict lk hen bang dat een publieke om

roep en stimulans voor lokale culturcle 

activiteiten, zoals dit CDA-rapport 

voor<;telt, daar weinig aan kunncn doen 

De culturele dimensie wordt, zo voor

spel ik, her grote struikelblok voor de 

Europesc Cemeenschap. Het is een typi

schc tout van technocraten om daar 

geen rekening mee tc houden. Econo

mi~che rcgelgcving en n1onetaire con

structics maken nnoit cen verhaal dar 

het Ieven zinvol maakt en een gevoel 

van gemeemchap tewceg kan hrcngen. 

lnregendeel lk denk dan ook dat her 

C:DA met dit rapport het paard van 

TroJ<: de politiekc wcrcld binnen'>leept 

Hct is cen gcdurtdc zet, temeer ook 

door de inhoudelijke discu<;<;ie die het 

hevat. ln<,pirerend i'> de nadruk op de 

zinervaring in de Olll'>chriJving van her 

cultuurbcgrip. lntrigcrend is de koppe

ling met de chrisrelijke tracl!tic. Kortom, 

ik ben bliJ met dit rapport omdat hct on

ze aandacht richt op dcze zo cruciale di

mcnsie van de economic. Maar ecn bij

dragc aan de vorming van een Europese 

gemeenschap Ievert het niet 

Prof. dr. A Kla111er is hooylmwr Econm11ic Prill 

de kimsl e11 ndl11w· aa11 de Ems>>IIIS1111il'ersilcil II' 

Rollcrdmn. Drzc lcmlocl is 1111iek i11 de !Perc/d. 
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