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Een karikatuur 

Alman Metten bespreekt: 

Paul Kapteyn, Markt zonder staat. 

Het Europees dilemma van intearatie en 

civilisatie, Bussum: Coutinho, '993· 

Over het karakter van wat inmid
dels de Europese Unie heet is al 
heel wat gefilosofeerd. Het is 
geen 'superstaat', en het is geen 
los verband van samenwerkende 
Ianden, maar iets er tussenin. 
Paul Kapteyn grondvest zijn boek 
met de veelbelovende titel Markt 

zonder staat op de stelling dat de 
E u fundamenteel geen interstate
lijk of intergouvernementeel sa
menwerkingsverband is. 

Die stelling lijkt mij, bij een 
doorlichting van de huidige Unie 
absoluut niet houdbaar, en daar
mee komt het hele boek aardig in 
de Iucht te hangen. Toegegeven, 
het boek heeft geen wetenschap
pelijke pretenties, en het leest 
voor leken waarschijnlijk lekker 
weg, maar het blijft een onbegrij
pelijke slordigheid. 

Kapteyn geeft wel toe dat 
de Gemeenschap verschilt van 
andere internationale samenwer
kingsorganisaties door het be
staan van de Europese Commis
sie, die hij het uitvoerende se
cretariaat van de Gemeenschap 
noemt, en waarvan hij opmerkt 
dat zij meer bevoegdheden kreeg 
'dan bij een dergelijke organisatie 
gebruikelijk was'. Ook het Hof 
van Justitie noemt hij nog, maar 
hij concludeert dan pardoes dat 
de EG intergouvernementeel ge
organiseerd werd en dat dat ook 
zo zou blijven. 'Het meest duide
lijke bewijs hiervan biedt de Raad 
van Ministers, die is samenge
steld uit de bewindslieden van de 
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afzonderlijke lidstaten, zonder 
wiens fiat geen voorstel tot be
sluit wordt' (pag. 67/ 68). Het 
lijkt mij dat hier toch een karika
tuur van de Europese Unie wordt 
geschetst . Het moeizame samen
spel tussen de instellingen van de 
Unie, waarvan Kapteyn onder 
andere het Parlement maar niet 
eens vermeld, wordt hier gere
duceerd tot: het gaat uiteindelijk 
om de lidstaten, want zonder hen 
valt er geen besluit. 

Oat relativeert op een onaan
vaardbare manier de rol van het 
Hof, dat wei degelijk vergaande 
zeggenschap heeft over nationale 
wetgeving en uitvoering; van de 
Commissie, waarvan het het ex
clusieve initiatiefrecht wei dege
lijk wat voorstelt en die bijvoor
beeld op het terrein van de mede
dinging vergaande bevoegdheden 
heeft die diep kunnen ingrijpen in 
het nationale beleid en de uitvoe
ring ervan; en van het Europees 
Parlement, zonder wiens instem
ming geen begroting tot stand 
komt, en evenmin een groeiend 
aantal andere Europese besluiten; 
en ten slotte de rol van de Raad 
zelf, wanneer hij bij meerderheid 
beslist, wat hij op belangrijke ter
reinen als de landbouw en buiten
landse handel al lang doet, en 
sindsdien op een sterk groeiend 
aantal andere gebieden. 

Kortom, de Europese Unie 
kan moeilijk worden geken
schetst als een 'in principe in
terstatelijk samenwerkingsver
band'. Het is een unieke en steeds 
veranderende mixture van intra
gouvernementele (communau
taire) en intergouvernementele 
elementen. 

De stelling van Kapteyn, dat 
de Unie een interstatelijk samen-

werkingsverband is, brengt hem 
naar de conclusie dat de Europese 
integratie een doorbreking is van 
de historische trend dat staatsvor
ming aan de schepping van een 
gemeenschappelijke markt voor
afgaat. 

Die conclusie, de E u is de eer
ste gemeenschappelijke markt 
zonder (gemeenschappelijk) staats
gezag, klinkt links Nederland, dat 
altijd al gedacht had dat 'Europa' 
niet deugde, natuurlijk als mu
ziek in de oren. Laat ik er dan 
onmiddellijk bij aantekenen, dat 
de remedie van Kapteyn niet is die 
markt wei aan een gemeenschap
pelijk staatsgezag te onderwer
pen. Nee, de individuele lidstaten 
moeten het staatsvacuiim maar 
intergouvernementeel proberen 
in te vullen, kennelijk op basis van 
eenstemmigheid, naar het model 
van Schengen. Als de analyse van 
wat de Europese Unie is al onjuist 
is, dan kunnen we van de oploss
ingen voor haar problemen van 
de schrijver ook niet al te vee] 
verwachten. 

De E u is geen markt zonder 
staat, maar een markt met een hy
bride staat. lemand als Michel 
Albert (in Capitalisme contre capi

talisme, 1 99 1) concludeert oven
gens dat de verhoudingen tussen 
staat en markt ook op nationaal 
niveau niet meer zo duidelijk zijn. 
Zo noemt hij het derde stadium 
van het kapitalisme, waar we ons 
nu in zouden bevinden, dat van 
het 'kapitalisme in plaats van de 
staat' (pag. 299). Deze radicale 
taal van top-ondernemer en 
christen-democraat Albert geeft 
aan dat het terugtreden van de 
staat een algemener verschijnsel 
is. Het bijzondere van de E u is nu 
juist, dat haar staatsfuncties toe-
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nemen (de derde fase van de 
EMu, met zijn introductie van 
een munt en een centrale bank, 
zal wat dat betreft een kwalitatieve 
stap voorwaarts betekenen), zij 
het minder dan de nationale 
staatsfuncties afnemen, zodat er 
inderdaad (maar: welbewust!) 
interventievermogen weglekt. 
Een eminent voorbeeld hiervan is 
de liberalisering van het kapitaal
verkeer, waar individuele lidsta
ten mogelijkheden om aanvallen 
om hun munt te counteren heb
ben opgegeven, zonder dat de lid
staten er mogelijkheden op E u 
niveau voor terug wilden hebben . 

Een tweede hoofdlijn in het 
betoog van Kapteyn is dat in 
de loop van de geschiedenis de 
schaal van de 'statelijke verban
den' steeds groter geworden is en 
daarmee de reikwijdte en de 
dichtheid van de centrale staats
funkties gegroeid zijn. 

Kenners proeven hier natuur
lijk de school van Norbert Elias 
in . Hoe immens boeiend Elias' 
cultuurgeschiedenis in Uber den 
Prozess der Zivilisation ook is, deze 
heeft een belangrijk bezwaar' en 
dat is de teleologische ondertoon, 
die alle processen die van de te 
bewijzen trend afwijken tot tijde
lijke tegenbewegingen verklaart 
die aan de hoofdontwikkeling 
niet afdoen. Dit bezwaar doet 
zi h sterk voelen bij Kapteyns 
stelling van 'steeds grotere state
lijke verbanden' . In de eerste 
plaats: wat is de tijdshorizon? 
25oo jaar? Dan heeft de wereld 
zeker zoveel mega-staatsvorming 
gekend als desintegratie. Hon
derd jaar dan? De dekolonisatie, 
n het uiteenvallen van de Sovjet

Uni en een aantal Oost-Europe-
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se Ianden kent als tegenhanger 
aileen de Europese Unie, die vol
gens Kapteyn zelf slechts een in
terstatelijk verband is, en regio
nale handelsverbanden zoals de 
N AFT A, die onomstotelijk aileen 
een samenwerking van staten 
zijn. Ik vind zoiets bijzonder slor
dig, irritant zelfs omdat het met 
zoveel pretentie gebracht wordt. 

Cultuurpsycholoaie 
Het zal de lezer duidelijk zijn, ik 
loop niet over van bewondering 
voor dit hoek. Is het dan helemaal 
niet het lezen waard? Gelukk.ig, 
in de geest van Norbert Elias 
staan er een aantal interessante 
(losstaande) ideeen in, die aan de 
hand van historische redenerin
gen plausibel worden gemaakt. 

Tegen het licht van de komen
de monetaire eenwording, is de 
historische analyse van het ver
band tussen monetarisering en 
centralisering interessant (p. 3 2). 
Mij trof verder ook de beschrij 
ving van het functioneren van de 
Republiek der Verenigde Neder
landen na de Unie van Utrecht, 
waar de trage besluitvorming 
door unanimiteit en last en rugge
spraak van de vertegenwoordi
gers werd veroorzaakt. 'Op z'n 
elf en dertigsten', wat sloeg op de 
elf steden en dertig streken die 
het gewest Friesland moest raad
plegen voordat het zijn vertegen
woordigers in de Staten-Gener
aal kon instrueren, dat is ook het 
tempo van een interstatelijk Eu
ropa, en dat is precies een van de 
redenen waarom een interstate
lijk Europa geen toekomst heeft. 
Kapteyn geeft verder een interes
sante analyse van de verhouding 
van Duitsland tot de EG. Kern 

hiervan: 'De EG hood de verlie
zer van de oorlog de mogelijkheid 
tot rehabilitatie en materieel her
stel, die hetna de Eerste Wereld
oorlog niet gekregen had. De 
Bondsrepubliek wilde graag en 
was van meet af aan de drijvende 
kracht die tot ieder compromis 
bereid was, zolang dit bijdroeg 
aan de voortgang van het proces' 
(p. 66). En verderop: 'Dezeiden
tificatie met de Europese zaak is 
echter problematisch. Zij komt 
voort uit de gebroken nationale 
identiteit en is sterk, zolang de 
kansen om die eenheid te verster
ken, klein zijn'. Nu die eenheid 
gerealiseerd is, 'zal het perspec
tief verspringen, de nationale 
identificatie zal op termijn ster
ker worden, terwijl de identifica
tie met Europa' (p. 84) zal ver
minderen. In twee alinea's de 
psycho-analyse van Duitslands 
relatie tot Europa. Zo zitten er 
meer interessante doorkijkjes in 
dit hoek, zoals dater met de Brit
ten best brood te bakken valt zo
lang je de problemen maar tech
nisch weet te houden en buiten de 
politiek. De benadering van 
Kapteyn is vaak meer cultuurpsy
chologisch dan scherp ana lytisch. 
Illustratief daarvoor is het hoofd
stuk over' Maastricht', dat niet in
gaat op de inhoud van het Verdrag 
maar wei uitgebreide interpreta
ties geeft van de verschillende re
acties erop. 

Interessante ideeen staan er ze
ker in dit hoek. Voor wie dat vol
doende is, is het een aardig hoek . 
Wie iets substantielers zoekt, zal 
echter teleurgesteld worden. 

ALMAN METTEN 

Lid van het Europees Parlement 
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