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opwierp als volksopvoeder, ge
roepen om in de vorm van een 
nationaal geschiedbeeld een dui
delijke morele leidraad te bieden. 

Dit beeld van een waarlijk 
nationale elite roept onmiddellijk 
de vraag op hoe deze in concreto 
leiding kon geven, als dat niet 
ging via de kanalen van de verzuil
de samenleving. Het antwoord 
daarop zit verscholen in de notie 
van 'burgerlijkheid'. In het laat
ste opstel, over de veranderende 
opvattingen over de vrouw, geeft 
Blom in kort bestek weer wat die 
Nederlandse 'burgerlijkheid' 
omvat. Behalve om het harmoni
euze gezinsleven, met de man als 
kostwinner en de vrouw als huis
moeder, draaide het daarbij om 
'gevoel voor orde en gezag, 
standsbesef, nationaal sentiment, 
arbeidszin, spaarzaamheid, en 
een hele reeks morele en fat
seensregels met (zelf)beheersing 
bij voorkeur als gemeenschappe
lijke noemer'. Deze burgerlijke 

Bestaat 'Europa'? 

Piet Dankert bespreekt: 

Alfred Pijpers, Kanonnen en boter, 

Beschouwinaen over oorlos en intearatie in 

Europa. Amsterdam: Jan Mets, 1996. 

Arendo Joustra, Het Hif van Brussel, 

Amsterdam: Prometheus, 1996. 

Een transparant Europa is ons al 
door menige Europese Raad be
loofd. Die belofte is nooit waar
gemaakt. Daarom is Arendo 
Joustra's Het Hif van Brussel een 
nuttige gids. De weg van Den 
Haag naar Brussel, de wegen in 
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en in sommige opzichten zelfs 
bekrompen moraal werd volgens 
Blom niet alleen door confessio
nelen aangehangen, maar gedeeld 
door alle leden van de verzuilde 
samenleving. Sterker nog, 'de 
verzuiling [kon J in haar concrete 
gestalte in Nederland (vier bevol
kingsgroepen die samen die ene 
Nederlandse natie vormen) voor
al zo'n succes hebben, omdat 
deze vier bevolkingsgroepen juist 
in dat burgerlijke cultuurpatroon 
zo'n sterke gemeenschappelijke 
grondslag hadden' . (p. 2 2 9) 

Samengevoegd met Bloms 
eerdere overwegingen, impli
ceert zijn werk dat het breed 
gedeelde burgerlijke karakter van 
deN ederlandse natie het noodza
kelijke complement was van de 
heerschappij van de nationale 
elite zonder eigen achterban. Dat 
levert ten slotte een andere 
optiek op de jaren zestig op: niet 
de ontzuiling per se is daarvan 
wellicht het meest doorslagge-

Brussel zelf, de mensen die je er 
tegenkomt, het staat er allemaal 
in. 

Joustra's waarnemingen, ge
daan tijdens een betrekkelijk kort 
verblijf als correspondent voor 
Elsevier, betreffen de eerste pijler 
van Maastricht, in de kern de 
oude EEG. Die beperking is ver
standig. Niet alleen omdat de 
GBVB-pijler (Buitenlands- en 
Veiligheidsbeleid) en de Jubi-pij
ler Qustitie Binnenlandse Zaken) 
in betekenis bij die eerste ver ach
terblijven, ook omdat hun andere 
structuur en afwijkende procedu-

vende kenmerk, zeker als men 
bedenkt hoeveel daarvan tot in 
onze dagen voortbestaat. Veel 
belangrijker zou wel eens kunnen 
zijn dat deze nationaal-burgerlij
ke consensus in het ongerede is 
geraakt. Bloms nieuwe positie bij 
het R 1 o D is daarvan een aardige 
illustratie. Waar De Jong zich 
nog opstelde als volksopvoeder, 
daar moet Blom constateren dat 
het huidige historiografische 
werk een morele functie ont
beert. Blom schildert de nationa
le geschiedenis in grijstinten, eer
der dan in zwart en wit, en maakt 
van de redelijke gematigdheid de 
historiografische deugd bij uit
stek. Maar is dat niet voor een 
deel ook de mentaliteit van de 
nationale elite? 

IDO DE HAAN 

is politicolooa en .filosoif en aanae
steld als onderzoeker in het s H w
project De Natiestaat. 

res alleen maar verwarring kun
nen wekken. In het Hif van Brussel 
komen we dus naast de Raad van 
Ministers ook de Europese Com
missie, het Europees Parlement, 
het Hof van Justitie en de Reken
kamer tegen. De mensen die er 
werken vormen 'het Hof'. 

De schrijver werkte eerder op 
het Binnenhof. De suggestie van 
een vergelijking tussen Den Haag 
en Brussel moet niet te ernstig 
worden genomen. Dat komt met 
name doordat Joustra in Brussel 
dan wel een Hof heeft aange
troffen, maar onzeker is van wie 
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het is. Bovendien twijfelt hij of 
Europa, 'het monster', wel be
staat. 

In ieder geval worden we over 
nut en noodzaak van dat Europa 
niet veel wijzer. Europese subsi
dies voor Flevoland of de rivier
dijken, de Antillenroute voor 
heffingsvrij in de Eu te importe
ren Surinaamse rijst, het zijn geen 
voorbeelden waarmee ik het nut 
van Europa, in het algemeen of 
voor Nederland, zou kunnen aan
tonen. Ze kunnen wel dienen om 
aan te geven hoe de Nederlandse 
lobby aan het Hof van Brussel de 
kassa open kan krijgen of met suc
ces geprobeerd heeft belastingin
komsten van de Eu in de zakken 
van rijsthandelaren terecht te 
laten komen. Ze maken duidelijk 
wie in Brussel waar over gaat. En 
dat is de kern van het boek. 

Europa wordt in het midden 
gelaten, maar de commissarissen 
en hun kabinetten, de ministers, 
de ambtenaren, de rechter bij het 
Europese Hof, het lid van de 
Rekenkamer, het beeld van met 
name de Nederlanders die in 
Europa vergaderen en besluiten 
komt goed uit de verf. Ook 
wordt duidelijk wie veel en wie 
weinig te vertellen hebben. Zo 
geeft Joustra terecht ruime aan
dacht aan een gezelschap dat de 
openlijke publiciteit mijdt, maar 
in Brussel zeer prominent aanwe
zig is, het Coreper. 'The Men 
who run Europe' vond de 
Financial Times niet ten onrechte 
van deze vijftien permanente ver
tegenwoordigers van de lidstaten 
bij de Eu. Formeel is de Raad van 
Ministers het hoogste orgaan in 
de Eu. In de praktijk zijn het vaak 
die vijftien ambassadeurs die, 
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hetzij via hun medewerkers hetzij 
rechtstreeks, tot op de stoel van 
de minister in de Raad toe, de 
dienst uitmaken. Hun macht 
schuilt in hun kennis: zij kennen 
de verhoudingen in het land dat 
ze vertegenwoordigen, maar ook 
de problemen van de veertien 
collega's waarmee ze dagelijks 
optrekken en de stand van zaken 
in de vele, door hun medewer
kers aangedragen, dossiers. 'Yes, 
minister'? De besten onder de 
pv's kunnen z:ich zelfs een 'No, 
minister' permitteren. 

DemocratiserinB van de Eu? 
Commissie, Hof, Parlement? 
Joustra ziet het goed, bij Coreper 
zit de meeste macht. Transparan
tie? Coreper zal de Europese 
Raad er naar laten blijven stre
ven. Transparantie tot het Core
per-niveau? Natuurlijk niet, de 
ambassadeurs zijn dan weer amb
tenaren. Hun macht beperken? 
Joustra verwacht dat 'de deelna
me van Oost-Europeanen de 
Europese Unie tot een snelle de
mocratisering dwingt.' Ik vrees 
het tegendeel. Meer ministers 
geeft minder ministeriële besluit
vorming, geeft meer Coreper! 
Ook lezing van Het Hif van Brussel 

kan tot geen andere conclusie lei
den. 

Democratisering is ook hele
maal niet nodig volgens Alfred 
Pijpers. In Kanonnen en boter, 

beschouwineen over oorlos en inte
aratie in Europa spreekt hij zelfs 
van 'een democratisch over
schot.' De meeste van deze soms 
prikkelende beschouwingen zijn 
eerder gepubliceerd en nu in 
drieën onderverdeeld. Het eerste 
deel betreft de gewelddadige 

voorgeschiedenis van de eenwor
ding, het tweede schetst de 
pogingen tot een Europese veilig
heidspolitiek te komen, het laat
ste gaat over de Nederlandse po
sitie in het Europese bestel. 
Leidraad is Kohls 'onaangename 
waarheid' dat 'die Politik der 
europäischen Einigung in Wirk
lichkheit eine Frage von Krieg 
und Frieden im 2 1. Jahrhundert' 
is. 

Hoe vrede en veiligheid te 
verzekeren? De schrijver betwij
felt of de uitbreiding van de Eu 
een middel is om tot een meer 
omvattende veiligheid te komen, 
zowel omdat het 'een misvatting 
is te denken dat een veiligheids
gemeenschap uitsluitend op nog
al economisch gerichte vormen 
van associatie kan rusten', als wel 
omdat het er niet naar uitziet dat 
de Frans-Duitse as en de Atlanti
sche regelingen voor een sterk 
uitgebreide Eu hetzelfde politie
ke draagvlak kunnen bieden als ze 
dat voor de huidige vijftien doen. 
Daar komt bij dat, hoewel het 
instabiliteitsprobleem in de 
Balkan met name door Eu-uit
breiding kan worden opgelost, er 
aan de eisen voor toetreding ech
ter nogjarenlang niet kan worden 
voldaan. 

Pijpers heeft het probleem 
van het politieke draagvlak van 
een uitgebreide Eu niet veel ver
der uitgewerkt. Het is wel een 
steeds urgenter kwestie die met 
slogans als 'solidariteit' of 'ver
diepen en verbreden' niet langer 
is af te doen. Een gemeenschap
pelijke defensie? De auteur ziet 
het niet gebeuren zolang 'via de 
Eu belangrijke economische doe
len verwezenlijkt kunnen wor-

tel 
sta 
wi 
is 
d<li 
wi 
Val 

m• 
El! 
ge 

do 
af i 
0~ 

ffil 

is 1 

ne 
ja, 

Ir 
rr 

Ba 

M: 

GI 

wil 

D 
li.r 
pr 
d< 
b~ 

ta 



leeenwor
lchetst de 
>ese veilig
I, het laat
landse po
;e bestel. 
angename 
olitik der 
in Wirk

•on Krieg 
rhundert' 

igheid te 
~r betwij
au de Eu 
~en meer 
ekomen, 
lisvatting 
iligheids
l op nog-

vormen 
',als wel 
itziet dat 
: Atlanti
en sterk 
! politie
fen als ze 
~n doen. 
:wel het 
in de 
EU-uit

elost, er 
ing ech
worden 

·ob leem 
lak van 
eel ver
vel een 
lie met 
>f 'ver
: langer 
Ischap
ur ziet 
'via de 
Ie doe-
• wor-

den'. Gemeenschappelijke bui
tenlandse politiek? Pijpers con
stateert 'de gemeenschappelijke 
wil tot een zekere afzijdigheid', al 
is het dan 'min of meer taboe 
daarvoor uit te komen'. De ont
wikkeling naar flexibiliteit, de rol 
van de natie in Oost- en in toene
mende mate ook weer in West
Europa, het is allemaal niet zo 
geruststellend. 

Tegelijk stelt Pijpers gerust 
doordat hij niet zo nodig moet: 
afzijdigheid is zo slecht nog niet, 
over Europa in ex-Joegoslavië 
moeten we niet klagen: de brand 
is mede dankzij Europa een bin
nenbrand gebleven en Sarajevo, 
ja, dat was toch vooral 'de jongste 

Instabiele valuta
markten 

Bart van Riel bespreekt: 

Mahbub ul Haq, Inge Kaul en lsabelle 

Grunberg(eds.), The Tobin Tax, coping 

withfinancial volatility, Oxford 

University Press 1996. 

De laatste jaren is de belangstel
ling voor het voorstel van Nobel
prijswinnaar James Tobin, om 
door nliddel van een transactie
belasting turbulenties op de valu
tamarkten te beperken, toegeno
men. De directe aanleiding hier
voor zijn de speculatieve aanval
len op het Europees Monetair 
Fonds en de Mexicaanse Peso in 
de eerste helft van de jaren negen
tig. Mondiale valutaonrust heeft 
een negatieve uitwerking op de 
econonlische groei. En zoals 
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pleisterplaats op de lange weg 
naar het anti-westers engage
ment.' 

In het derde deel - de titel 
'Een boerderij aan de Noordzee' 
is alweer een plaagstoot - wordt 
vooral de veranderde en nog 
steeds veranderende positie van 
Nederland in de groter wordende 
Eu belicht. Met name aan de 
'normalisering' van onze buiten
landse politiek wordt nogal wat 
aandacht besteed. Pijpers ziet die 
normalisering als een proces dat 
zowel beïnvloed werd door de 
verwerking van dekolonisatie
trauma's - tot '8 5 zo ongeveer -
als door het naar elkaar toegroei
en in de Eu. In die ontwikkeling 

Mexico moest ondervinden, kun
nen speculatieve aanvallen op hun 
munt voor individuele landen 
kostbare gevolgen hebben. 

The Tobin-tax, met bijdragen 
van vooraanstaande specialisten 
als Franke!, Kenen, Eichengreen 
en Wyplosz en Tobin zelf, poogt, 
in mijn ogen vaak bevredigende, 
antwoorden te vinden op de 
meest gehoorde bezwaren tegen 
de Tobin-tax en het bevat veel 
empirische informatie over wer
king en omvang van de mondiale 
valutamarkten. 

Tob in lanceerde zijn voorstel 
al aan het begin van de jaren 
zeventig. In die tijd werd het ech
ter compleet genegeerd. De ge
dachte om door nliddel van een 
transactiebelasting het specula
tieve element op financiële mark
ten te beperken gaat terug op 
Keynes. Om het verstorende ele-

past de nieuwe oriëntatie van ons 
buitenlands beleid op Bonn en 
Parijs. We beginnen het te leren. 
Maar bescheidenheid blijft het 
probleem. 'Zwarte maandag', de 
Nederlandse reacties op Dili, 
Srebrenica, de aankoop van 
Apache helikopters, we moeten 
nog veel leren. Ik kan het niet 
ontkennen: bescheidenheid siert 
de mens. Maar of het nu om 
Europa gaat of om Nederland, ze 
moeten wel weten dat we 
bestaan. 

PIET OANKERT 

Lid van het Europees Parlement voor 

de PvdA 

ment van korte termijn specula
ties op de lange temlijn investe
ringsbeslissingen terug te dringen 
beval hij in zijn Gel}eral Theory een 
belasting op aandelentransacties, 
zoals die toen in London bestond 
(en nog steeds bestaat), ook voor 
WallStreet aan. 

De stabiliserendejunctie van de 

Tobin-tax 

De omzetten op de internationale 
valutamarkten zijn enorm groot. 
Volgens schattingen ging er in 
april 1995 per dag genliddeld 
1 25o miljard dollar om. Tijdens 
perioden van heftige speculaties 
gaat het zelfs om een veelvoud 
van dit bedrag. Het overgrote 
deel van de transacties vind plaats 
tussen de financiële instellingen 
onderling. Bij maar een op de vijf 
transacties is een niet-financiële 
klant betrokken. Verder worden 




