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Waarom nog meer Europa? Waarom nog dieper? Waarom (nu) nog breder?

'---"

De burger, inwoner van de EU, ziet haar niet echt zitten. Dit blijkt uit de opkomst bij
verkiezingen voor het Europees Parlement, die veel lager is dan bij verkiezingen in de
afzonderlijke lidstaten. Voprd~len ziet de burger niet of nauwelijks. Toegegeven, reizen
is tegenwoordig erg gemàkkélijIè~anwege de open binnengrenzen, pinpas en creditcard.
Maar of dat nu de verdienste van Europa is1Éen beetje ouderwets avontuurhJk reIzen IS -

zeer romantisch en dat kon in het oude Europa voortreffelijk. Misschien dat Europa goed
is voor het milieu, dat blijkt althans uit een recent internationaal rapport. Maar daarmee
hebben we het wel zo ongeveer gehad. Natuurlijk, we hebben binnen de EU een
permanente staat van vrede, met dank aan Amerika. Nog meer Europa is daar niet voor
nodig.

Er zijn voor de burger wel een heleboel.g,adelen~Europa kost geld (een beginnend
assistent-secretaresse in Straatsburg verdieni meel uan een ton), is bureaucratisch, heeft
geen gevoelswaarde (een Europese cultuur bestaat niet), is ver van ons bed en zorgt
onverwacht voor ongemak (exportverbod vanwege de varkenspest). Om over de
mogelijke gevolgen van de EMU voor ons bestel van sociale zekerheid nog maar te
zwijgen. De burger (geen echte kiezer) kan alleen maar slikken.

'---/

D~~uropese politiek' van Duitsland en Frankrijk hult zich steeds meer in een dichte
mist. Beide landen zitten met een voor de EMU ontoereikende staatshuishouding.
Frankrijk zwicht voor grote interne pressie (vrachtwagenchauffeurs), Duitsland gaat
gebukt onder een record-werkloosheid en het tanend gezag van zijn bondskanselier. De
vereiste bezuinigingspolitiekbestaat bij de Europese grootmachten alleen nog op papier.
Op de valreep is in het formele streven naar de EMU het 'stabiliteitspact' tot stand/

gekomen, maar hoe het nu verder moet is een groot raadsel. Als konijn uit de hoge
Frans-Duitse hoed kwam plotseling het presidentschap van de ECB tevoorschijn. We
stonden -heel even maar, Kinkel/de Charette corrigeerden snel het ongewenste beeld-
weer eens in ons hemd. Is het hoogste belang van Frankrijk en Duitsland niet gewoon het
zoveel mogelijkmet zijn tweeën Europese zaken ritselen onder een formeel EU-sausje?

Het onbegrepen belang van nog meer Europa is niet een kwestie van een stevige PR-
campagne. Het valt door de heren politici niet uit te leggen. Het democratisch gehalte
van Europa is nu al beperkt, met de realisatie van wetgevende instituties als de.
EMUIECB (beheerder van de Europese munt met bijbehorende supra-nationale
financieel-politiekebevoegdheden) wordt zij twijfelachtig klein.

Wat hebben wij Nederlanders nog te winnen met de EU? De kritiek van Bolkestein,
economen en internationale prominenten op de EMU is te serieus en weldoordacht om



klakkeloos door te slikken. Waarom is Paars toch zo overtuigd van haar Europees
gelijk? Ik denk dat er een bijzondere samenloop van omstandigheden is. } ,

~

Sinds een jaar staat de Nederlandse economie model. Van zorgenkindje aan het eind van
de jaren 70/begin jaren 80 met een ziekelijke collectieve uitgavendrift (Hollanditis) zijn
we geworden tot gidsland van Europa. Dit is iets om heel trots op te zijn (in alle euforie
zijn we alleen vergeten dat het 'aardgasmodel' een juistere benaming is dan het
'polderlandmodel').
Daar komt bij dat we al van oudsher het braafste jongetje van de Europese klas zijn.
Waar we vroeger als vervelende bijkomstigheid ons vingertje de lucht instaken (dat
hebben we wel afgeleerd), doen we nu op een wat subtielere manier ons uiterste best: we
maken ons huiswerk gewoon heel goed (maar zelfs de beste leerling maakt slordige
foutjes: Technolease). Er komt dus hoe dan ook een nieuw Verdrag (van Amsterdam).
We zijn tenslotte ook nog eens voorzitter en dat verplicht. Het is alles bij elkaar te mooi
om waar te kunnen zijn. In een roes van verwarde gelukzaligheid zijn we ijverig als nooit
tevoren. Noblesse oblige. Te vrezen valt dat de~paarsetrouw aan Europa in de komende
tijd erg zwaar op de proef zal worden gesteld. Het zou me dan ook niet verbazen als we
over een jaar die EMU alweer bijna vergeten zijn. -
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