
Tussen servet 

en tafellal<en 
Met beelden van oorlog en vluchtelingen en 

schaarste aan goederen in mijn kop fiets ik onder 

het stationsviaduct door. 

Twee meiden van dertien slenteren langs een rij 

fietsen en gooien ze één voor één om. 

Tsjak, tsjak, tsjak. Fietslampjes en reflectoren ver

splinteren voor mijn ogen. Tsjak, tsjak, tsjak. 

Ik spring van mijn fiets en blokkeer één van de mei

den. "Weet je wel waar je mee bezig bent?", 

schreeuw ik in haar gezicht. Ze haalt haar schou

ders op. Dan geef ik haar een tik tegen haar wang. 

Nu verwacht ik niet bepaald de andere wang toe-
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gekeerd te krijgen, maar ook niet een 

klap op mijn kop met een rugzakje. 

Shit, de andere meid! Ik grijp het koord

je van haar jas. 

Een man haalt ons uit elkaar. Hij stuurt 

de meiden weg en geeft mij gelijk, maar 

""bij zoiets moet je nooit ingrijpen, 

anders ben je zelf de klos". Ik lik mijn 

wonden en pieker: heeft hij gelijk? 

Of had ik juist harder moeten meppen? 

En ... zou ik dat durven als het jongens waren 

geweest? En geen twee, maar zes? 

Een minuut na het voorval komt een vrouw van 

zeventig met opgeheven paraplu aanlopen. 

"Ik wilde u helpen", zegt ze, "maar ik kon zo gauw 

niet oversteken. Die jeugd toch! " 

Ineens voel ik me oud, omdat ik samen met haar 

kanker op de jeugd van tegenwoordig. Maar hoe 

valt dat te rijmen met het feit dat ik nog niet te 

oud ben voor een ordinaire straatruzie? 

Misschien bevind ik mij in een fase tussen oud en 

superoud, tussen servet en tafellaken. Net als die 

meiden. 

Voor de rest weet ik er niks anders van te maken 

dan met een variatie op Pilatus te zeggen: "Wat ik 

gedaan heb, heb ik gedaan." 

Bovendien: er staan nog zeventien fietsen over

eind, dat is ook niet niks. 

Gerrie Huiberts 
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Europese Uni 
aan democrat 

Met de euro drukken Europese staten hun 

financiële eenwording door, maar sociaal

economisch gaan ze elkaar harder beconcurreren 

dan ooit. Mens en milieu worden de dupe tenzij 

er ook een democratische politieke eenwording 

komt. 

TEKST : GEER T REUTEN 

egin dit jaar zijn de nationale 
munten van de elf lidstaten 

van de Europese Unie aan elkaar 
geklonken. Met de oprichting van de 
Europese Economische en Monetaire 
Unie (EMU) zijn de verschillen tussen 
francs , guldens , lires en andere Europe
se munten feitelijk vervallen , al duurt 
het nog even voordat we in het dage
lijks betalingsverkeer de euro op onze 
munten en bankbiljetten zullen zien. 
Belangrijker dan dat uiterlijk - en 
belangrijker dan het praktische voor
deeltje dat je in het EMU-gebied straks 
met één munt kunt betalen- is de eco
nomisch-politieke gelijkschakeling die 
aan de invoering van de euro ten grond
slag ligt. Beter gezegd, de gedeeltelijke 
gelijkschakeling, want juist over de 
voors en tegens daarvan zijn de 
meningsverschillen groot. 

DE ECONOMISCH-POLITIEKE gelijk
schakeling, en de institutionele vorm
geving ervan, is geregeld in het Verdrag 
van Maastricht (uit 1991, ondertekend 
in 1992) en nog eens aangescherpt in 
het 'Stabiliteitspact' uit het Verdrag 
van Amsterdam (uit 1997, zojuist in 
werking getreden) . Deze verdragen 
beperken de nationale overheden in 
het voeren van een zelfstandige macro
economische politiek. Die beperking 
geldt voor beide hoofdonderdelen daar
van: de begratingspolitiek en de mone
taire politiek. 



De begratingspolitiek - dat wil zeggen 
het beheer van inkomsten en uitgaven, 
en met name ook de omvang van het 
verschil tussen beide (het financie
ringstekort of -overschot) waardoor de 
economie gestimuleerd of afgeremd 
kan worden- is gelimiteerd. Het finan
cieringstekort mag maximaal 3 pro
cent van het bruto nationaal product 
zijn; de mate van stimulering van de 
economie is dus beperkt. Ook de 
omvang van de overheidsschuld is aan 
een maximum gebonden, en daardoor 
is geleidelijke stimulering van de eco
nomie, binnen de genoemde 3 pro
centsmarge, gelimiteerd. 
De monetaire politiek is geheel overge
dragen aan de Europese Centrale Bank 
(ECB), die bepaalt of en hoe er ingegre
pen wordt in de geld- en kapitaalmarkt 
van de EMU-landen. In beginsel kan de 
economie ook via deze monetaire poli
tiek gestimuleerd of afgeremd worden. 
Maar de hoofdopdracht die de ECB 
kreeg is een andere, namelijk het hand
haven van prijsstabiliteit, oftewel mini
male inflatie. Die opdracht kan zij naar 

eigen goeddunken interpreteren en uit
voeren. Dit was onlangs onder meer de 
aanleiding voor het aftreden van de 
Duitse minister van financiën Oskar 
Lafontaine. Hij vond dat de ECB de 
monetaire politiek moest inzetten voor 
het stimuleren van werkgelegenheid en 
pas in tweede instantie tegen inflatie. 

De 

werkloosheidsbestrijding 

is het eerste kind van de 

rekening. 

DE STRIJD tegen inflatie lijkt in 
menig opzicht het leidende beginsel 
van de EMU-verdragen. Nu is de inflatie 
in de Unie al historisch laag en daarom 
noemen critici deze strijd wel de strijd 
om de vorige oorlog te winnen. Niette
min is behalve de hoofdopdracht van 
de ECB ook de genoemde limitering 
van de macro-economische begratings
politiek hierop gericht. 

Deze limitering is ingegeven door het 
idee dat als de overheid haar begroting 
overschrijdt (en daarvoor geld leent), 
dit tot overbesteding en daarmee tot 
prijsopdrijving (inflatie) leidt. Bij 
begratingsoverschrijding zou de over
heid vraag uitoefenen die de productie 
te boven gaat, en daarmee de prijzen 
opdrijven. 
Dat is correct, mits je ervan uitgaat dat 
de samengevoegde 
begrotingen van bedrijven en gezinnen 
bij elkaar ongeveer in evenwicht zijn. 
Het 'mits' is echter de achilleshiel van 
deze EMU-norm. Als de opgetelde 
begrotingen van bedrijven en gezinnen 
een overschot vertonen - zoals thans bij
voorbeeld in Nederland het geval is -
dan zou de overheid ter compensatie 
juist haar begroting moeten overschrij
den, om macro-economische onderbe
steding tegen te gaan: anders dreigt de 
werkloosheid nog verder op te lopen. 
Doch hiermee houden de EMU-normen 
geen rekening. 
Het is frappant dat voorzover de EMU 
harde eisen aan de deelnemende lan-
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advertentie 

De R.K. Parochies 
in De Bilt en Bilthoven 

De drie parochies H. Michaël (De Bilt), St.-Laurens en O.L. Vrou~ van 
Altijddurende Bijstand (Bilthoven) hebben totaal 9000 parochianen. 
Van deze groep behoort ruim 20% tot de senioren van 65 jaar en ouder. 
In verband met het emiritaat per 1 oktober 1999 van de huidige pasto
raal werkster hebben wij plaats voor een 

halftime pastoraal werk(st)er 
voor het seniorenpastoraat 

voor de drie bovengenoemde parochies. Het gaat hierbij om zowel een 
eerstelijns als tweedelijns functie. 

Wij zoeken iemand, die als eerst aanspreekbare persoon nadere invul
ling kan geven aan het seniorenpastoraat door: 
voor en met senioren geloof en kerk gestalte te doen geven; 
begeleiding van de vele enthousiaste vrijwillig(st)ers; . . . 
individueel pastoraat; waar dat gewenst of noodzakeliJk 1s; 
in afwisseling met de andere pastores, voor te gaan in de liturgie in 
drie Woon- en Zorgcentra; 
te helpen bij opbouwen/of instandhouding van structuren in de d~~e 
parochies die een geordende aandacht voor semoren mogeliJk 
maken. 

Functie-eisen: 
een door het Aartsbisdom Utrecht erkende pastoraal-theologische 
opleiding; 
bereidheid tot samenwerking in teamverband; 
goede communicatieve en organisatorische eigenschappen; 
affiniteit met senioren; 
leeftijd tussen 35 en 60 jaar. 

Taken: 
- het zorgdragen voor een werkplan seniorenpastoraat en de uitvoe

ring daarvan; 
het inspireren/begeleiden van werkgroepen die op het terrein van het 
seniorenpastoraat actief zijn; alsook van individuele personen waar 
dat gewenst is; . . 
het verlenen van steun en medewerking aan alle zaken d1e mt het 
seniorenpastoraat voortvloeien, zoals contacten met oudere~bonden, 
met gemeentelijke instanties voor senioren, met dekenale, dwcesane 
en landelijke initiatieven om het seniorenpastoraat te promoten en te 
behartigen; . 
bovenstaande taken worden verricht in nauwe samenwerkmg met de 
andere pastores in de drie parochies. 

Honorering vindt plaats volgens de regels van het Aartsbisdom Utrecht. 

Voor nadere informatie over functie en taken kunt u contact opnemen 
met A.H.J. Geuijen, pastor van St .-Laurens en H. Michaël (030-
2200025), en G. Weersink, pastoraal werker in O.L. Vrouw van Altijd
durende Bijstand (tel. 030-2291870). 

Sollicitaties dient u vóór 1 juni 1999 te richten aan het Bestuur van de 
H. Michaël, Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt. 
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den stelt, deze uitsluitend betrekking 
hebben op financiën. Er zijn géén 
harde eisen om de werkloosheid 
omlaag te brengen, de milieuvervuiling 
tegen te gaan, de sociale voorzieningen 
te verbeteren of de schrijnende inko
mensongelijkheid te keren. Op al deze 
terreinen is er dus géén gelijkschake
ling. 

DE WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING 

is het eerste kind van de rekening. De 
macro-economische instrumenten 
daarvoor zijn zoals we zagen ingeperkt 
(werkgelegenheid stimuleren door 
begrotingspolitiek) of verdwenen 
(monetaire politiek inzetten voor werk
gelegenheid). Daarnaast is uiteraard 
ook de nationale wisselkoerspolitiek 
verdwenen: bij onevenwichtigheden 
kon die voorheen eveneens ingezet wor
den voor werkloosheidsbestrijding. 
ln beginsel zou de Europese Centrale 
Bank haar beleid kunnen richten op 
werkloosheidsbestrijding, maar het is 
niet haar hoofddoelstelling en de ECB 
kan er ook niet op aangesproken wor
den. Dat is bijvoorbeeld in de VS 
anders, en het was ook in Nederland 
anders; daar heeft en had de centrale 
bank een ruimere doelstelling en ver
antwoordingsplicht. 

Europa zal bij voortzetting 

van het huidige beleid een 

technocratische 

regentenstaat worden. 

Hoe moeten nationale overheden de 
werkloosheid dan bestrijden? Het tover
woord is concurrentie. Net zoals bedrij
ven concurreren, stellen verdedigers 
van de huidige EMU, moeten overheden 
met elkaar concurreren: beleidsconcur
rentie. Het enige middel dat overheden 
onder de EMU immers rest, is hun land 
voor ondernemers aantrekkelijk maken 
om er te investeren. 
Strenge milieuwetgeving? Belastingen 
die de inkomensongelijkheid corrige
ren? Wetten voor betere arbeidsomstan
digheden? Betere sociale voorzienin
gen? De kosten van dat alles maken het 
investeringsklimaat juist minder aan
trekkelijk. 
Beleidsconcurrentie leidt dus tot zo 
min mogelijk sociale en ecologische 
bescherming. Als land A z'n wetgeving 
bijstelt om investeringen aan te trek
ken, dan zal land B nog verder moeten 
gaan, enzovoorts. 



Fnuikend is dat zelfs als een nationale 
regering deze benedenwaartse spiraal 
niet zou wensen, ze onder de huidige 
omstandigheden alleen maar kan kie
zen tussen de ellende van hogere werk
loosheid óf die van grotere inkomens
ongelijkheid, afbraak van sociale voor
zieningen en milieuverloedering. 
Nationalisten zullen niet aflaten om 
Europa die ellende in te wrijven. En ze 
hebben gelijk: Niet omdat Europese 
eenwording verkeerd is, maar de huidi
ge weg daartoe. 

DE EERSTE 'WEEFFOUT' van de 
EMU-verdragen is hiermee duidelijk 
gemaakt: eenzijdig op inflatiebestrij
ding gerichte gelijkschakeling van de 
macro-economische politiek. De barba
rij die het gevolg wordt van de beleids
concurrentie is alleen tegen te gaan als 
er één gelijkgerichte Europese politiek 
gevoerd wordt op het héle sociaal-eco
nomische scala van werkgelegenheid, 
tot infra-structuur. milieu, inkomens 
en sociale voorzieningen, maar ook 
gezondheidszorg en onderwijs. Dat 
betekent echter dat steeds meer natio
nale bevoegdheden overgedragen moe
ten worden naar het Europese niveau. 
De tweede weeffout - of wellicht meer 
de fo ut van de politici die aan het roer 
staan - is dat de Europese Unie en de 
EMU gepresenteerd worden als een 
belangengemeenschap en niet als een 
solidariteitsgemeenschap. De huidige 
Europese bewindslieden sturen ook 
niet aan op Europese solidariteit. Minis
ter Zalm pochte onlangs nog dat hij 
voor 'ons' de EU een bijdrage van meer 
dan 1,3 miljard gulden had weten te 
ontfutselen. Met andere woorden, geke-

ken wordt of de EU ons wel voordeel 
brengt. Zó wordt Europa verkocht. 

Consequentie van de genoem
de overdracht van 
bevoegdheden naar het 
Europese niveau is dat de 
EU op z'n minst een fede
ratie zalmoeten vormen. 
Dat de besprekingen 
daarover nooit echt van 
de grond gekomen 

zijn, was helaas de 
reden om de zogeheten 
Mannet-doctrine te vol-

gen: geleidelijk politieke 
eenheid bereiken via de 
weg van economische 
eenheid, en die weer via 
de weg van monetaire 
eenheid. Duidelijk is, nu 
de stap van de monetaire 
unie is gezet, dat er 

slechts twee wegen zijn: verloedering of 
spoorslags politieke eenheid. 

DAARMEE KOMEN WE op de derde 
'weeffout' . Nooit zijn voortvarende 
stappen ondernomen om de EU-instel
lingen democratisch in te richten. Als 
we op de huidige weg voortgaan, zal 
'Europa' een technocratische regenten
staat worden. Dat is in de eerste plaats 
duidelijk te zien aan het machtigste 
besluitvormende orgaan van de EU, de 
vergadering van regeringsleiders. Hun 
vergaderingen zijn geheim en als geza
menlijk bestuur hoeven ze aan nie
mand verantwoording af te leggen. 
Nooit zijn de gezamenlijke regeringslei
ders naar huis te sturen, zoals een 
nationaal parlement de regering naar 
huis kan sturen. Zelfs al gebeurt dat fei
telijk zelden, de dreiging ervan noopt 
toch tot het afleggen van deugdelijke 
verantwoording. Het is duidelijk dat de 
huidige stand van de Europese integra
tie een boven-nationaal politiek 
bestuur vergt met een boven-nationale 
volksvertegenwoordiging die het poli
tieke bestuur benoemt, aanwijzingen 
kan geven en zo nodig heenzendt. 
Het democratische tekort in de Europe
se Unie komt eveneens prangend naar 
voren bij de instelling die het in de hui
dige EMU voornamelijk voor het zeg
gen heeft: de Europese Centrale Bank. 
Op financieel-economisch terrein is dit 
waarschijnlijk de machtigste instelling 
ter wereld. De directie wordt voor acht 
jaar benoemt door, alweer, de vergade
ring van regeringsleiders . Vervolgens is 
de directie niet afzetbaar en ook aan 
niemand verantwoording verschul
digd . Het monetaire beleid wordt 

De Europese 
Monetaire Unie 

De Europese Unie fEU) is een 

samenwerkingsverband van vijftien 

staten. In volgorde van hun natio

naal inkomen: Duitsland, Frankrijk, 

Engeland {Verenigd Koninkrijk), 

Italië, Spanje, Nederland, België, 

Zweden, Oostenrijk, Denemarken, 

Griekenland, Finland, Portugal, Ier

land en Luxemburg. 

Tijdens de Europese top van Maas

tricht, in 1991, besloten de rege

ringsleiders van elf van deze staten 

tot nauwere samenwerking op eco

nomisch en vooral monetair terrein. 

Daarmee vormden ze de Economi-

sche en Monetaire Unie {EMU), met 

de 1 januari 1999 ingevoerde euro 

als gemeenschappelijke munt. 

Engeland, Zweden en Denemarken 

hebben er tot nu toe van afgezien 

tot de EMU toe treden. Griekenland 

mag niet meedoen omdat het niet 

voldoet aan de toelatingscriteria. 

geheel naar eigen goeddunken bepaald 
en uitgevoerd. 
Sinds de ondertekening van het EU-ver
drag van Maastricht in 1992 zijn de bur
gers van de vijftien lidstaten per 
decreet burger van de Europese Unie. 
Voor allen die streven naar democratie, 
sociaal-economische gelijkheid en een 
leefbaar milieu zijn deze Unie en deze 
euro de verkeerde weg. Maar ook de 
Nederlandse constitutie uit 1848 was 
bepaald geen toonbeeld van democra
tie en sociale rechtvaardigheid. Nooit, 
toen noch nu , kregen burgers democra
tische en sociale rechten in de schoot 
geworpen, altijd moesten ze worden 
bevochten. De politieke strijd voor een 
democratisch Europa is nog lang niet 
beslecht. 

Geert Reuten is hoofddocent aan de econo
mische faculteit van de Universiteit van 
Amsterdam en medeoprichter van de Ver
eniging Democratisch Europa. 
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