
t 
f 

. -

e 
Ir 

n 
ti 
p 
;e 

r, 
Ik 
m 
!l-

COLUMN 

Beduimelde munt snal~t 
naar rampspoed 

Als er in ons land een referendum over de euro was gehouden, zou de uitslag dan net 
zo zijn als in Denemarken: afwijzend? De vraag blijft mij bezighouden. 

De Denen zijn van oudsher kritischer over Europa dan wij. En de baas van de euro is 
een landgenoot. Dat scheelt misschien. Maar het prestige van de euro zakt met de dag. 
Het is een beduimelde munt geworden die vooral mededogen oproept. Niet iets om trots 
op te zijn. 
En bovendien: wat wordt de gewone burger beter van de euro? Minder wisselen aan de 
grenzen. Dat scheelt tijd. Ook geld? Waarschijnlijk zullen de banken de verloren pro
visies wel elders terughalen. 
Maar het geldverkeer met de andere Euro-landen zal niet veranderen. Voor de wat gro
tere overboekingen naar het buitenland zal de huidige procedure - kennisgeving aan 
de natinale centrale bank - gehandhaafd blijven. Het Frederiksplein zal ook straks 
willen weten hoe de geldstromen naar en van Nederland verlopen. 

Wat te veel buiten de aandacht blijft, is dat de invoering van de euro primair een poli
tiek doel moest dienen en niet een economisch of monetair. Na 1 januari 2002 is de 
Bondsrepubliek de mark kwijt - en daar gaat het om. De grootste Europese economie 
is daarmee weer wat minder bedreigend geworden voor Frankrijk. Met de afschaffing 
van de DM -- en dus de invoering van de euro -- is weer een tegenstelling verdwenen. 
De afschaffing van de DM is als politiek gebaar een beetje vergelijkbaar met de hand
in-hand-pose van Kohl en Mitterand indertijd bij de knekelhuizen van Vérdun. 
De euro is ons gepresenteerd als de volgende grote stap voorwaarts, maar zolang er 
geen krachtige politieke unie is, zal het een klein stapje blijken te zijn. 
Het is geen toeval dat de euro getoetst wordt aan de dollar. De Europese Unie wil zich 
immers af en toe zelf ook vergelijken met die andere unie, de echte aan de overkant van 
de Oceaan. Maar de verschillen zijn groter dan de overeenkomsten. De VS begonnen 
als een klein gezelschap van dertien min of meer vergelijkbare koloniën, de 37 andere 
werden erbij gekocht of veroverd op indianen, Spanjaarden en Mexicanen - en pas na 
een bloedige burgeroorlog werd de unie definitief 

Net als in alle andere landen werd de Amerikaanse dollar een serieuze munt nadat 
men tot een werkelijke eenheid was gekomen. Dat is ook de normale volgorde. 
Met de euro wordt een andere weg gevolgd: eerst de eenheidsmunt en dan later mis
schien de echte politieke eenwording. Het is een volgorde die niet zonder risico's is want 
als de munt niet het beloofde succes heeft, verliest 'Europa' nog meer aan draagvlak. 
Er treedt dan iets op dat vergelijkbaar is met de positie van het Europese parlement. 
In alle nationale staten is de logische volgorde geweest: grote parlementaire machts
verwerving en pas daarna rechtstreekse verkiezing. In Europa is ook hier weer afge
weken van de logische volgorde: eerst directe verkiezingen en dan pas daarna positie
versterking. Dat laatste is grotendeels illusoir - en daarom blijven steeds meer kiezers 
thuis . 

Europa is het idealistische pioniersstaq,ium voorbij. Geen burger die er nog warm voor 
loopt. Kan daar nog verandering in komen? 
Europa lijdt onder het fenomeen dat in tijden van voorspoed de publieke zaak in laag 
aanzien staat. De markt heeft meer succes. Europa heeft juist dat succes bevorderd en 
is daardoor slachtoffer van eigen succes. 
Pas in een tijd van economische rampspoed is er kans op meer waardering. Want dan 
zullen de burgers existentiële vragen stellen aan diezelfde Europese instellingen die ze 
nu nog schouderophalend bejegenen. Alle nationale staten hebben hun kracht ontwik
keld en getoond in perioden van crises. Kan het met Europa anders gaan? 
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