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4. Het Europa van concurrentie en ongelijkheden  

Op 12 maart 1985 werd het idee van
de grote interne markt gelanceerd

onder het parool “economische renaissance”.
Europa was een gebied van welvaart,

hoe kon het dan dat er 40 miljoen armen waren?
Ik stelde precieze vragen en de deuren klapten dicht.

Welke banken beheerden de fi nancies van de Commissie?
Vijf? Op welke offertevraag waren zij ingegaan?

Geen enkele? Waarom?
Mijn ontdekkingen bleken, eufemistisch uitgedrukt, interessant.

De waarheid is dat ze beangstigend zijn.
Ik wil de ogen openen van wie nog geloven dat het Europa 

dat men opbouwt
het Europa is van hun dromen:

een continent van vrede, democratie en gerechtigheid.

RTBF-journalist Gérard de Selys 
in Europa zoals het is (1992)

Ik ben opgegroeid in Sint-Antonius, in de Kempen. Naast bakkerij 
Verellen. Een tijd geleden is de bakkerij omgebouwd, genre Oosten-
rijks koffi ehuis. Vorig jaar werden ze tot beste bakker van Vlaanderen 
gekroond. Aan de zijgevel bij mijn moeder hangt nu een enorm plak-
kaat met die titel op. In mijn kinderjaren werd ik in de zomer, wanneer 
de ramen openstonden, wakker met de warme geur van vers brood uit 
de oven. Ik vond het leuk ’s morgens bij de buren brood te gaan halen. 
Een groot brood kostte toen 15 frank. Belgische frank. De euro is 
in 2002 ingevoerd en ik ben heel lang blijven omrekenen. Twee euro 
voor een brood? Dat is begot tachtig frank! Mijn moeder blijft nog al-
tijd omrekenen. Mijn zonen rekenen alleen in euro. De lire, de peseta, 
de drachme, de mark, dat hebben ze nooit gekend. Ik vertel hen dat de 
euro er niet altijd geweest is en misschien ook niet altijd zal blijven.
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Want nooit sinds haar oprichting zat de Europese Unie in zo’n slechte 
papieren. “Het water staat de euro aan de lippen”, moet een van de be-
denkers van de eenheidsmarkt, Jacques Delors, erkennen. Al de oplos-
singen die in de ivoren torens van de Unie worden uitgewerkt, zijn niet 
in staat de crisis te bezweren.

“Als wezenlijk doel streven wij naar een voortdurende verbetering van 
de omstandigheden waarin de volkeren leven en werken.” Zo staat het in 
het Verdrag van Rome.81 Maar in de echte wereld worden de ongelijk-
heden op het continent elke dag groter en zuigt de concurrentieoorlog 
alle zuurstof uit die volkeren van Europa. Ze leven en werken, snakkend 
naar adem, voor de glans en glorie van fi nanciële en industriële giganten. 

“Elk van de eurolanden heeft zijn eigen problematiek en kenmerken 
maar toch kleeft er hoe langer hoe meer een aspect van systeemcrisis aan 
wat zich voor onze ogen ontrolt”, schrijft de hoofdredacteur van Trends. 
“Ooit van Catch 22 gehoord? De eurocrisis en de schuldencrisis werken 
nu op een helse manier op elkaar in.”82 Eurocrisis? Schuldencrisis? Om 
te weten wat er aan de hand is, moeten we teruggaan in de tijd, tot bij 
Robert Schuman.

Het duet van “vrijheid” en concentratie  

De vrome vrijgezel Robert Schuman lanceerde nog deels tussen de 
ruïnes van de Tweede Wereldoorlog als Frans minister van Buiten-
landse Zaken zijn Schumanplan. De grondstoffen kolen en staal wa-
ren cruciaal in de heropbouw van het continent. Om de voorraden 
ervan te garanderen, moest het beleid over kolen en staal uit handen 
van Duitsland, Frankrijk en de anderen worden genomen, en toever-
trouwd aan een nieuw op te richten internationale organisatie: de Eu-
ropese Gemeenschap van Kolen en Staal. Deze EGKS kwam er in 
1952. “Wij gaan Europa niet in één keer volledig opbouwen. Wij gaan 
dat doen doorheen concrete verwezenlijkingen, die eerst een feitelijke 
solidariteit zullen creëren”, zei Schuman.83



154  |  HOE DURVEN ZE? DE EURO, DE CRISIS EN DE GROTE HOLD-UP DEEL 2

De Verenigde Staten stonden achter hem. Zo konden ze twee vlie-
gen in één klap slaan. Het Schumanplan verhinderde dat Duitsland 
opnieuw een dreigende industriële macht werd want zonder kolen en 
staal kon een land niet aan oorlogvoeren denken. En tegelijk wierp het 
plan een dam op tegen “de socialistische dreiging” uit het oosten van 
Europa. “Nous avons peur”, riep Paul-Henri Spaak van op de tribune 
van de Verenigde Naties, in die jaren van de Koude Oorlog. Europa 
moest kapitalistisch zijn en het was van belang dat van bij de start in 
beton te gieten.

Het Verdrag van Rome waarmee in 1957 de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) werd opgericht, had dan ook de bekende “vier 
vrijheden” als grondslag: het vrije verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal. En, zo werd afgesproken, de eerste stap was het 
afschaffen van de douanetarieven. “Een interne markt op basis van 
die vrijheden, dat is het hart van de Europese inspanningen”, herhaalt 
Commissievoorzitter Barroso ook vandaag nog.84

Het belang van dat “hart” wordt pas duidelijk als je een diepe duik 
neemt in de geschiedenis. Want Europa is uiteraard niet altijd kapi-
talistisch geweest. In de middeleeuwen was de koppeling van de boe-
ren aan de bodem de grondslag van de feodale druk. De boer behield 
dikwijls zijn hoeve maar was als horige aan zijn hoeve geketend en 
moest zijn landheer schatting betalen in arbeid of met producten. De 
mobiliteit van de mensen was miniem. Ieder dorp en iedere streek was 
in zichzelf besloten. 

Met het aanbreken van de nieuwe tijd kwam er een einde aan dat 
versnipperde feodale productiestelsel waarin elk gewest op zichzelf 
was teruggeplooid, zichzelf moest bedruipen en tolrechten eiste voor 
de plaatselijke aristocraten. De handel ging zich ontwikkelen. Goud 
en zilver, onder andere uit het veroverde Amerika, werden een univer-
seel ruilmiddel. 

En dan, in de achttiende eeuw, meldde de komst van de industriële 
revolutie zich met de eerste machines: de spinning jenny, de mule, de 
mechanische weefstoel, de stoommachine. 
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De boeren waren in de loop van die geschiedenis op grote schaal “vrij” 
gemaakt van de banden met hun grond, hun herenboeren en kasteel-
heren. “Vrij” maken betekende in hun geval ook: hun lapje grond 
verliezen. Zo kon de moderne industrie beschikken over voldoende 
“vrije” arbeidskrachten maar ook over een reserveleger van mensen 
op zoek naar werk. Dat reserveleger drong en wrong om de lonen te 
drukken.

De oude tolrechten en barrières vormden een hinderlijk obstakel voor 
de nieuwe economische klasse van handelaars en fabrikanten. Zij wil-
den één markt, één wet, één machtsorgaan. 

Marx en Engels schreven in het midden van de negentiende eeuw: 
“De bezittende klasse heft de versnippering meer en meer op. Zij heeft 
de bevolking dicht bij elkaar samengebracht, de productiemiddelen 
gecentraliseerd en het bezit in de handen van enkelen geconcentreerd. 
De politieke centralisatie was daar een noodzakelijk uitvloeisel van. 
Onafhankelijke provincies, die alleen maar als bondgenoten tot elkaar 
stonden, met elk eigen belangen, wetten, regeringen en invoerrech-
ten, werden samengedrongen in één natie, één regering, één wet, één 
nationaal klassenbelang, één douanetarief.”85

In de achttiende en negentiende eeuw waren overal op het continent 
geleidelijk aan natiestaten ontstaan. De politiek werd gecentraliseerd 
in een nationale staat. Die schafte de privileges af en verbood de tien-
den en andere feodale belastingen die de vrije circulatie van goederen 
belemmerden. Elke natiestaat had z’n nationale tarieven, zoals het dou-
anetarief, om de binnenlandse markten af te schermen voor invoer. In 
elke natiestaat verdedigde de centrale politieke macht de belangen van 
de eigen kapitalistische bedrijven op het internationale toneel. 

De geweldige groei van deze bedrijven en het opvallend snelle proces 
van concentratie van de productie in grote ondernemingen leidde aan 
het begin van de twintigste eeuw tot monopoliebedrijven die bepaalde 
industrietakken controleerden. Bij de Duitse Vereinigte Stahlwerke 
werkten tweehonderdduizend arbeiders voor één patroon. 
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Maar al snel volstond het niet meer de grootste te zijn in één land. 
Fusies, kartels en het opkopen van bedrijven leidden tot reusachtige 
concentraties in transnationale ondernemingen. Deze “multinatio-
nals” vochten voortaan op wereldschaal voor macht en marktaandeel. 
Zij begonnen zich in de tweede helft van de twintigste eeuw hoe langer 
hoe meer te storen aan de kleinschaligheid van de Europese lappen-
deken. Verschillende douanetarieven in al die Europese natiestaten, 
verschillende import- en exportregels, verschillende munten met hun 
wisselkoersen… het hinderde het vrije verkeer en het verhoogde de 
lasten en de handelsrisico’s. Net zoals de eerste grote kapitalisten de 
vrijheid van kapitaal, goederen en arbeidskrachten uit de feodale ver-
snippering naar een nationaal niveau tilden, zo wilden de toplui van 
de Europese grootbedrijven die vrijheid vanaf medio twintigste eeuw 
naar een Europees niveau omhooghalen, weg van de versnippering 
van de lidstaten. Om op die manier sterker te staan in de concurrentie.

Vanaf 1973 ranselde de crisis de economie door elkaar. De monopolies 
wilden nu ook de goederen en diensten die in handen van de overheid 
waren, en op die manier waren afgeschermd, op de markten sleuren 
om er winst uit te slaan. Daarvoor ging de Britse premier Thatcher 
op ramkoers met de vakbonden en werd de neoliberale ideologie op de 
wereld losgelaten om iedereen te vertellen dat de overheid te groot was 
en zich met te veel zaken inliet. Meer ruimte voor de aandeelhouders, 
was de inzet. Europa maakte intussen komaf met de traditionele sec-
toren: mijnen, staal, glas, en scheepsbouw – al hadden kolen en staal 
enkele decennia eerder aan de wieg van Europa gestaan. De monopo-
liebedrijven bouwden zich via herstructureringen en fusies nog verder 
uit. Tien jaar later lag de weg open voor een nieuwe koers. 

Het Europa van de concurrentie  

De zoektocht naar die nieuwe koers werd aangedreven door de wil 
om onder de vleugels van de Amerikaanse adelaar vandaan te komen 
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en een eigen weg te varen. De VS hadden op dat ogenblik een bin-
nenlandse markt van 280 miljoen consumenten en 68,4 procent van 
de verkoop van de Amerikaanse multinationals ging naar die binnen-
landse markt. Ook 21 van de 28 miljoen banen van die Amerikaanse 
reuzen bleven binnenlands. “Wij willen de concurrentieoorlog met de 
VS aangaan”, zegden de meeste van de 253 Europese multinationals 
uit de toenmalige top 1000 van de grootste industriële ondernemin-
gen van de wereld.86

Aan het stuur van de nieuwe koers in Europa kwam een nieuwe orga-
nisatie. Toplui van Volvo en Philips, niet toevallig twee erg geïnterna-
tionaliseerde bedrijven, namen er het initiatief voor. Zeker, Volvo en 
Philips hadden nog een thuisbasis in Zweden en Nederland maar die 
landen waren op het internationale toneel te klein om hun bedrijfsbelan-
gen te verdedigen. Een grote Europese staat die garant zou staan voor de 
vier vrijheden op Europese schaal, zou hun slagkracht wezenlijk verbe-
teren. Zo’n groot Europa met een binnenlandse markt van 300 miljoen 
consumenten had uiteraard heel wat meer in zijn mars dan de Zweedse 
of Nederlandse markt. Volvo-voorzitter Pehr Gyllenhammar en Wisse 
Dekker van Philips zagen het groot. In april 1983 brachten ze twintig 
bedrijfsleiders samen in Brussel en stichtten er een nieuwe club: de Eu-
ropese Ronde Tafel van Industriëlen. Ze waren vastbesloten het aanzien 
van Europa te veranderen. Europa moest één groot land worden, één 
land met een volledig geïntegreerde markt waar productie en handel he-
lemaal “vrij” zouden zijn, een “laissez faire” en een “laissez aller” zonder 
beperkingen. Het kwam eropaan de Europese Gemeenschappen (EG) 
– de opvolger sinds 1967 van de EEG – voor hun plannen te winnen.

Veel later heeft Keith Richardson, ooit algemeen secretaris van de 
Ronde Tafel, de tactiek van de nieuwe club uit de doeken gedaan: 
“Voor de Ronde Tafel zijn de politieke besluitvormers op het hoogste 
niveau altijd het belangrijkste mikpunt geweest. De beste methode, 
waar niets tegenop kan, was het persoonlijke contact. De belangrijk-
ste gebeurtenissen waren de ontmoetingen met de voorzitter van de 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen, of dat nu persoonlijk 
was of samen met enkele collega’s, en met de regeringsleiders, vooral 
met hen die het voorzitterschap van de Europese Unie waarnamen.”87

De voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
in die beginjaren van de Ronde Tafel was Jacques Delors. Die was één 
en al oor voor de verzuchtingen van Gyllenhammar, Dekker en de 
anderen. In 1985 lanceerde hij het grote project Europa 1992, dat de 
laatste belemmeringen op het vlak van vrije circulatie van goederen, 
kapitalen en personen moest opruimen. De diensten zouden later vol-
gen, met de Bolkestein-richtlijn. Om snel vooruit te gaan sluisde Jac-
ques Delors er in 1986 een Eenheidsakte door, een beslissingsproces 
dat het vetorecht van de lidstaten inperkte tot basale materies en meer 
macht gaf aan de Commissie. 

Maastricht en het Europa van de ongelijkheden  

In 1987 richtte de Europese Ronde Tafel een lobbygroep op om de 
eenheidsmunt te promoten en dat idee onafgebroken in de politieke 
wereld te hameren: “Japan heeft een eenheidsmunt. De Verenigde 
Staten hebben een eenheidsmunt. Hoe kunnen de Europese Gemeen-
schappen leven met twaalf verschillende munten?”88 De calculatie 
was: via een gemeenschappelijke munt en een gezamenlijk monetair 
beleid kunnen we ook prijzen, interest, begrotingen en lonen van de 
Europese landen op elkaar afstemmen. En daar hoort dus een sterk 
politiek gezag bij, zeg maar een Europese regering.

Op het 1 meifeest van de PVDA in 1989, op de campus van de VU 
Brussel, zei Ludo Martens: “Het Europa van de eenheidsmarkt is een 
exclusieve creatie van de tweehonderd multinationals die samen goed 
zijn voor een derde van het zakencijfer in Europa en die met hun mas-
sale productie alle nationale grenzen breken. De eenheidsmarkt biedt 
de monopolies de vrijheid overal de optimale uitbuitingsvoorwaarden 
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op te zoeken. De metaalpatroons van Fabrimetal spreken al over de 
aantrekkingskracht van de lagelonenlanden. In de economische oor-
log met de Amerikaanse en Japanse monopolies dienen de Europese 
werkers als soldaten. In zijn blauwe vlag draagt Europa de sterren van 
de verhoogde uitbuiting, de fl exibiliteit en de werkloosheid. De Euro-
pese eenheidsmarkt zal alle problemen van de mensen verscherpen.”89

Die visie werd in de mainstream pers met één handbeweging van 
tafel geveegd: die marxisten toch, alles zo economisch en serieus be-
kijken. Over dat sérieux valt wel wat te zeggen, de PVDA was dan nog 
lang niet toe aan gratispatattencampagnes, rode neuzen of laserstralen 
op de koeltorens van Electrabel. Toch loont het, wat de fond betreft, 
de moeite het standpunt van Ludo Martens vandaag te herlezen.

Maar na vijf jaar was de politieke wereld rijp gehamerd voor de voorstel-
len van de Ronde Tafel. In februari 1992 doopten twaalf staatsleiders in 
Maastricht de Europese Gemeenschappen om tot de Europese Unie. In 
één klap werden de Europese bevoegdheden uitgebreid naar een groot 
aantal beleidsterreinen. Europa zou voortaan meer zijn dan een kwestie 
van economische samenwerking. Het zou opgebouwd worden op drie 
pijlers. De eerste pijler was die van de economie, met een grote gemeen-
schappelijke markt die binnen de tien jaar moest bekroond worden met 
een eenheidsmunt. De tweede pijler beoogde een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid. In de derde pijler gingen de Europese politiediensten 
en justitie nauw samenwerken. Deze drie pijlers waren de fundamenten 
van de beoogde Europese superstaat. Het sluitstuk van “Maastricht” was 
de gemeenschappelijke munteenheid die er zou komen, de euro. 

Het perspectief dat de euro eraan kwam, deed niet alleen mijn moeder 
in Sint-Antonius verbaasd opkijken. Heel veel economen vroegen zich 
af hoe je sterke en zwakke economieën samen onder één euro-paraplu 
kon krijgen. In Portugal, Spanje en Griekenland bedroeg het bbp per 
inwoner maar de helft van het Europese gemiddelde. In het noorden 
van Europa lagen de lonen tot viermaal hoger dan in het zuiden. Die 
spanningen, die men vandaag braafjes “onevenwichten” noemt, waren 
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van bij de geboorte in de Europese Unie ingebakken. Geen nood, zo 
klonk het bij het Europese establishment, wij strijken al die oneffenhe-
den wel weg. Dat wegstrijken moest wél nogal brutaal gebeuren, niet 
met een strijkijzer maar met een geforceerde trechter. Alle landen door 
dezelfde trechter persen. “Convergentie” werd dat genoemd. In Maas-
tricht werd een “convergentieplan” opgesteld: de overheidsschuld van 
elk land moest teruggebracht worden tot zestig procent van het bbp, 
en het tekort op de jaarlijkse begroting tot minder dan drie procent 
van het bbp. En de infl atie moest overal laag worden gehouden. Deze 
convergentienormen raakten bekend als “de Maastrichtnormen”. 

Bij een munteenheid hoort uiteraard ook een Centrale Bank, die in-
staat voor de uitgave van de munt en de geldpolitiek. Volgens de Duitse 
monetaire traditie kwam het eropaan de euro te behandelen als “niet-
politiek geld” (sic), geld dat immuun moest zijn voor “de invloed van 
regeringen, partijpolitieke interesses en electorale overwegingen”.90 
Daarvoor stonden de Duitse mark en het beleid van de centrale bank 
in Duitsland, de Bundesbank, model. 

In deze visie, gedeeld door alle conservatieve monetaristen, moest 
een Europese Centrale Bank boven elke politieke keuze en invloed 
staan. Met andere woorden: de Bank moest alleen maar een technisch 
instituut zijn met geen andere taak dan een sterke en stabiele munt 
waarborgen. De Bank moest toezien dat de prijzen niet uit de hand lie-
pen want infl atie zorgt voor geldontwaarding. De Bank kan de prijzen 
onder controle houden door het lenen van geld duurder of goedkoper 
te maken, via het verhogen of verlagen van de intrestvoet. 

De repercussies van zo’n monetaire politiek zijn heel groot. De 
grote economische, sociale of ecologische problemen mogen name-
lijk volgens de monetaristen geen enkele invloed uitoefenen op het 
geldbeleid. In die visie is het dan ook volstrekt uit den boze dat er 
fi nanciële transfers tussen de lidstaten plaatsgrijpen en dat sterke ex-
portlanden zo andere landen helpen. 

Deze neoliberale visie bij uitstek was, hoe kan het ook anders, op 
maat gesneden van de sterkste economische macht, Duitsland. De 
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voormalige voorzitter van de Bundesbank, Karl Otto Pöhl was bij de 
oprichting van de ECB dan ook een tevreden man: “De Bundesbank 
heeft van de sterkste munt de echte referentiewaarde gemaakt.”91

De euro-forie  

In hartje Brussel ligt het complex van de Passage 44. Gewapend met 
een hoofdtelefoon, een vertaalkastje en een grote nieuwsgierigheid 
luister ik in de grote zaal van de Passage naar toespraken in vele ta-
len. Het is 11 december 1993. De PVDA organiseert een Euro-Stop, 
een tegentop tegen de Europese top van die dag. Er zijn sprekers uit 
veertien landen in de Passage: vakbondsmensen, juristen, professo-
ren, leden van het Europees Parlement. Ook mijn fi losofi eprofessor 
Jaap Kruithof is erbij. De inkom van de Euro-Stop is nog in Belgische 
frank. Vijftig frank, denk ik, conferentiemap inbegrepen. 

België beleeft in die decembermaand van 1993 de nadagen van de grote 
stakingsbeweging tegen het Globaal Plan van de roomsrode regering 
Dehaene I. Dat plan werd opgesteld om de ‘convergentienormen’ van 
Maastricht te halen. Begin 1993 zijn er immers maar twee landen die 
aan die doelstellingen voldoen, de twee kleinste: Ierland en Luxem-
burg. Nederland en Duitsland halen ze net niet. Maar voor België, 
Frankrijk, Denemarken, Spanje, Groot-Brittannië, Italië en Portugal 
volgen er zware besparingen. Athene zal nadien, bij het invoeren van 
de euro als betaalmiddel, de statistieken wat fl atteren om bij de club 
te mogen komen, daar spraken we al over. Maar ook de Italiaanse en 
Franse regering zijn dan niet vies van enige manipulatie. Parijs haalt 
een reusachtig defi cit uit de begroting en wijst dat bedrag toe aan de 
formeel onafhankelijke pensioenverzekering.92 Maar met Parijs wil 
niemand ruzie zoeken.

Met haar Globaal Plan wil de regering Dehaene-Claes de index her-
vormen onder het propere eufemisme “gezondheidsindex”, een loon-
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stop van drie jaar installeren en in de sociale zekerheid fi kse besparin-
gen doorvoeren. Begin oktober staat de textielsector in rep en roer, 
en eind die maand betogen 75.000 boze ABVV’ers in Brussel. Meteen 
nadien wordt in gemeenschappelijk vakbondsfront een actiekalender 
bekendgemaakt die een grote respons krijgt in alle sectoren en in alle 
delen van het land. Industriezones worden afgezet door vliegende 
piketten en de actiedag van 26 november 1993 gaat de geschiedenis 
in als een van de grootste stakingsdagen in onze sociale geschiede-
nis. Maar de druk van de CVP en de SP op de vakbonden is immens 
groot en in december is het elan gebroken. Nog voor Kerstmis drukt 
het parlement in zeven haasten het Globaal Plan er door, met instem-
ming van alle sociaaldemocraten (uit noord en zuid). De “normen van 
Maastricht” kosten de man in de straat een stuk welvaart.

De PVDA is op dat ogenblik de enige partij in het land die het project 
van de Europese Unie kritisch onder vuur neemt. De inleider op onze 
Euro-Stop windt er geen doekjes om: “De grote Europese patroons 
hebben een Europese infrastructuur en superstructuur nodig in hun 
economische oorlog tegen de Verenigde Staten en Japan. Dat is de die-
pere betekenis van het Verdrag van Maastricht en van de voorgestelde 
muntunie. Europa versterkt zich onder het beschermende schild en 
de controle van Duitsland, de dominante economische macht in Eu-
ropa.”93

Na acht jaar geforceerde trechterpolitiek om de Maastrichtnormen 
te halen, is het op 1 januari 2002 zover. De euro wordt ingevoerd. 
Feest in Brussel! Goed voorbereid, dat wel, want het Europese esta-
blishment heeft hard gewerkt aan een nieuw nationalisme. Toen de 
natiestaten een einde maakten aan de middeleeuwse versnippering 
en landen als Frankrijk, Italië en Duitsland werden gevormd, ging 
dat gepaard met het formuleren van een nieuwe cultuurgeschiedenis 
van die nieuwe landen. Een natie moest immers toch ook een iden-
titeit hebben, niet? Een eigen vlag, een eigen volksgeschiedenis. En 
waarom ook niet een nieuwe geschiedenis die uitlegt dat die naties 
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eigenlijk bijna altijd hebben bestaan, ze wisten dat alleen zelf niet. Het 
nationalisme was geboren. De Europese Unie deed dat nu nog eens 
over: vlag, volkslied, een nieuwe geschiedenis. Het continent van het 
kolonialisme, de slavenhandel en de twee wereldoorlogen werd op slag 
omschreven als een continent van vrede. Het Europese chauvinisme 
was geboren en daar zou op geklonken worden. 

De euforie over “de grootste wisseloperatie uit de menselijke geschie-
denis” nam naarmate ze aanzwol de proporties van een euro-forie aan. 
In Frankrijk en andere landen werden “euro-formateurs” aan het werk 
gezet om bejaarde mensen te leren betalen met de nieuwe wonder-
munt. Nederland nam afscheid van de gulden, een betaalmiddel dat al 
sinds de veertiende eeuw in omloop was, en minister Zalm bracht een 
eurokit uit om te oefenen met de euromunten. Een beleggingsclub 
werd Euroforie gedoopt. Een barnumcampagne zonder voorgaande 
rolde over het oude continent. Met de euro wandelden we een nieuwe 
toekomst van democratie, peis en vree binnen, klonk het. En de ge-
meenschappelijke munt zou ook de onevenwichten tussen de lidstaten 
uitvlakken. Euroforia.

Toen hij er eindelijk was, de euro, met klokkengezang, vuurwerk en 
champagne, toonden commercanten en distributeurs zich meesters in 
het opportunistische concept van het “afronden” naar boven. De lek-
ker straffe Italiaanse espresso bijvoorbeeld, met zijn prijs van 1500 lire 
als het ware een instituut, ging in euro’s opeens fi ks omhoog. Ook de 
postdiensten en het transport duwden, om de dans van de eurocentjes 
te vermijden, hun prijzen naar een afgerond cijfer de hoogte in. Zelfs 
het Vatikaan, dat euro’s uitbracht met de beeltenis van Johannes Pau-
lus II, kende geen eurobarmhartigheid. De prijs van een begrafenis-
dienst ging er met 29 procent naar omhoog naar tien euro afgerond, 
en een plechtige trouwmis met orgel en muziek kostte er voortaan 
270 euro, een stijging met zestien procent. Maar vooral het huishoud-
mandje betaalde het gelag. 
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De fuik van de Europese Unie  

Van 2002 tot 2008 is er schijnbaar geen vuiltje aan de lucht. De euro 
staat zijn mannetje en klimt omhoog tegenover de dollar. Maar schijn 
bedriegt want bijna ongemerkt stapelen zich in het zuiden van Europa 
donderwolken op.

Daar zijn twee grote redenen voor. Voor de eerste moeten we terug 
naar Duitsland. Met de euro naar het beeld en gelijkenis van de Duitse 
mark is Duitsland de grote overwinnaar bij de intrede van de nieuwe 
munt. Eén stabiele munt, geen wisselkoersrisico’s meer, één grote bin-
nenlandse markt, wat kan een sterke exportnatie zich meer wensen? 
“Lage lonen!”, zegt de regering Schröder en ze voegt de daad bij het 
woord, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Zo worden de 
Duitse producten goedkoper en boomt de Duitse export, vooral bin-
nen de Europese Unie.

In 2006 bedraagt de gezamenlijke staatshulp aan bedrijven in de Eu-
ropese Unie 66,7 miljard euro. Van dat miljardenbedrag aan belas-
tinggeld nemen de Duitse multinationals meer dan een derde voor 
hun rekening. Er is nergens een land in de EU dat zijn bedrijven zo 
subsidieert: in 2006 maakt de Duitse staat niet minder dan 20,2 mil-
jard euro vrij voor steun aan zijn ondernemingen. Het Elysée geeft 
dat jaar “maar” 10,4 miljard aan Franse bedrijven, Italië 5,5 miljard, 
en Groot-Brittannië 4,2 miljard. Met die hoge subsidies wordt de on-
gelijke concurrentiekracht nog maar eens versterkt.94

Aan de zuidkant gebeurt het omgekeerde, en dat is de tweede reden voor 
de donkere wolken aan de horizon van 2008. In de vrije binnenmarkt 
van de Unie kunnen die landen van de zuid-as niet concurreren tegen 
de veel sterkere en slagkrachtigere ondernemingen van kern-Europa. 
Hun economie wordt kapot geconcurreerd en hun uitvoer verschraalt. 
Met als gevolg groeiende tekorten op de handelsbalans. Er wordt meer 
ingevoerd dan uitgevoerd en dus verdwijnt er geld naar het buitenland. 
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Vroeger, met een eigen munt, kon een land dat rechttrekken door een 
devaluatie van zijn munt want dat heeft een effect op de export: de eigen 
waren worden goedkoper in het buitenland, de geïmporteerde waren 
worden duurder. Maar op die uitweg kunnen landen als Griekenland, 
Portugal of Italië sinds de euro geen beroep meer doen. Devaluatie geeft 
een – tijdelijk – concurrentievoordeel aan het land dat ze doorvoert. In-
dien Italië zijn munt kon devalueren bijvoorbeeld, dan zou het voor een 
Italiaan duurder worden een Volkswagen te kopen, terwijl het voor een 
Duitser goedkoper zou worden een Fiat aan te schaffen. Tweemaal ver-
lies voor de Duitse multinationals dus. Het Duitse establishment houdt 
de poort van concurrerende devaluaties dan ook stevig dicht.

De landen uit het zuiden kunnen al evenmin hun begroting gebrui-
ken om de economie te stimuleren, want bijkomende uitgaven worden 
geblokkeerd door de “convergentienormen”. 

Jaren voor de invoering van de euro waarschuwden een aantal mensen 
die beroepshalve met geldbeleid bezig zijn al voor deze valstrik: “Lan-
den die straks aan de gemeenschappelijke munt gaan meedoen, verlie-
zen belangrijke instrumenten voor macro-economisch beleid. Binnen 
de muntunie geldt dat uiteraard voor wisselkoersaanpassingen. Die 
verdwijnen immers bij de komst van de euro. En omdat de rente straks 
overal ongeveer gelijk zal zijn... zouden de landen straks nog maar over 
één instrument beschikken om economische schokken op te vangen: 
de overheidsbestedingen. De cirkel is rond, want juist dat laatste in-
strument wordt geblokkeerd door de convergentienormen.” Dat schre-
ven zeventig vooraanstaande economen nog voor de invoering van de 
euro, en ze besloten: “Wat slim beleid is, hangt af van de economische 
omstandigheden. Zo bestaan er nog vele structurele verschillen tussen 
de lidstaten. De eisen van de Europese Monetaire Unie zijn arbitrair 
en houden geen rekening met deze uiteenlopende omstandigheden. Ze 
vormen geen garantie voor een reële convergentie.”95

De zuidelijke landen zaten gevangen in een fuik. Ze kregen ook nog 
eens af te rekenen met de uitbreiding van de Unie naar Oost-Europa, 



166  |  HOE DURVEN ZE? DE EURO, DE CRISIS EN DE GROTE HOLD-UP DEEL 2

in 2004 en 2007. Die uitbreiding sleep de messen van de onderlinge 
concurrentie alweer scherper. Voor de Duitse bedrijven was de toe-
treding van Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije in 2004 een uit-
stekende zaak. Duitsland is in die landen immers de grootste inves-
teerder, met bijvoorbeeld onderaannemingen voor textiel in Polen en 
voor mechanica in Tsjechië. Maar voor de zuidelijke lidstaten was het 
een drama. Plots kwamen landen met een gelijkaardig ontwikkelings-
niveau bij de Unie, maar met duidelijk lagere lonen en veel zwakkere 
sociale systemen, want die waren bij de herinvoering van het kapita-
lisme allemaal brutaal tot het bijna-niets ontmanteld. Ook daar moest 
nu mee worden geconcurreerd. Met Bulgarije bijvoorbeeld grenst zo’n 
land direct aan Griekenland. Veel Griekse ondernemingen hebben 
van deze situatie gebruikgemaakt om de grens over te steken. 

Geen nood, luidde het. Het parool van Johan Cruyff werd erbij gehaald: 
“Elk nadeel heb zijn voordeel”. Welk voordeel? De euro maakte lenen 
in het buitenland gemakkelijker. De Duitse, Franse en Belgische banken 
zetten inderdaad de sluizen open en zo klom de buitenlandse schuld van 
de landen van de zuid-as stilaan naar ongekende hoogte. 

Daar kwam nog een binnenlandse tijdbom bovenop. De toetreding 
tot de euro zorgde ervoor dat de rentevoet in de landen van de zuid-as 
daalde, richting het Duitse niveau. Maar in de zuiderse landen was de 
infl atie hoger. De combinatie lage rente - hoge infl atie maakte lenen 
heel voordelig. Het werd bijzonder aantrekkelijk om met geleend geld 
in kantoren en huizen te beleggen. Vastgoedpromotoren konden gou-
den zaken doen en de banken nog meer. In Spanje en de andere Zuid-
Europese landen, in Ierland en in de Baltische staten explodeerde de 
bouwsector. Hij werd er dubbel zo groot als het Europese gemiddelde. 
In Spanje had tot een kwart van de mensen een job in de bouw. Het 
was een huizenzeepbel, een scheefgroei die vroeg of laat in een ban-
kencrisis moest eindigen. 

De zwakke export en tegelijk de huizenzeepbel deden die landen 
de das om: een gezonde eigen economische ontwikkeling in de in-
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dustrie en de landbouw bleef uit. Toen de rente begon te stijgen, 
stapelden de problemen zich op. Eerst bij de gezinnen, daarna bij 
de banken en uiteindelijk bij de landen die de diepe putten van de 
banken vulden.

Bij de bankencrisis van 2008 leek de Europese elite zich nog achter 
de Amerikanen te kunnen verschuilen. Ze wees hautain en beschuldi-
gend naar de yankees met hun huizen- en hypotheekbubbels en deed 
of haar neus bloedde. “De euro is een betrouwbaar en stabiel anker”, 
hield Jean-Claude Trichet, de grote baas van de Europese Centra-
le Bank, eind 2008 vol: “De crisis heeft geen effect op de euro als 
munt.”96 Maar de Europese banken waren helemaal geen stabiele an-
kers en gingen één na één in de maalstroom van de kredietcrisis over 
kop. Of bijna toch, want “too big to fail” vonden de overheden en ze 
vulden de putten die geslagen waren door de roekeloze speculatie van 
de bankiers. De klap kwam hard aan. Nu stonden de zwakste landen 
op de rand van het failliet, met torenhoge staatsschulden en begro-
tingstekorten. 

De ongelijkheden in de Europese Unie waren niet gladgestreken, 
zoals de Maastrichtboys hadden voorspeld dat zou gebeuren. Ze wa-
ren integendeel exponentieel gegroeid. De rijke exporterende landen 
van kern-Europa hebben geprofi teerd van de importerende landen in 
de periferie. Aan de Middellandse Zee werd de industrie van de kaart 
geconcurreerd. In de plaats daarvan kwamen een opgeblazen immobi-
liënsector, een omvangrijke toeristische sector en infrastructuur voor 
de import van goederen: wegen en spoorwegen. 

Vandaag staat de hele operatie van de gezamenlijke muntunie op de 
helling. De schuldencrisis trok ongenadig het blauwe prestigelaken 
van de Unie af en daar stond naakt de keizer. De euro bleek geen 
stabiel anker maar een ongecontroleerde staaf dynamiet. De crisis van 
de overheidsschulden en de crisis van de ongelijkheidseuro grijpen als 
sumoworstelaars op elkaar in en rollen de Europese Unie vechtend 
verder de dieperik in. 
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De euro, een munt gegoten in het nikkel van de 
concurrentie  

Nog geen tien jaar na de euro-forie leeft één op zes Europeanen in 
armoede: vierentachtig miljoen mensen. Onder hen twintig miljoen 
kinderen. In Spanje zit 44 procent van de jeugd zonder werk, in Grie-
kenland 43,1 procent. Ook steeds meer mensen met een baan komen 
in armoede terecht, de working poor. En terwijl opiniemakers rond 
theetijd discussiëren over het verschil tussen gefrustreerde en crimi-
nele demonstranten, branden de volkswijken in Londen.

Tegelijk groeit het aantal Europese miljonairs. In 2010 ging hun 
aantal met 6,3 procent vooruit. Ze zijn nu met 3,1 miljoen. Ze zitten 
samen op een fi nanciële vermogensberg van miljoenen en miljoenen 
dollar.97 Een eenvoudige belasting van twee procent op hun vermogen 
zou miljarden opbrengen, meer dan genoeg om iedereen voldoende 
pensioen, gezondheid en onderwijs te geven. 

Door de verschillen in niveau van ontwikkeling kan een economisch 
geheel maar goed functioneren als er transfers zijn van meer ontwik-
kelde naar minder ontwikkelde regio’s van dat geheel. Dat is een es-
sentieel gegeven in alle democratische samenlevingen. Jarenlang heeft 
le Nord - Pas de Calais als rijke mijnstreek geld afgedragen aan het 
geheel van de Franse economie. Nu ontvangt de streek van les Ch’tis 
geld. Bij ons is hetzelfde gebeurd met de rijke mineralengordel waaruit 
ons land meer dan een eeuw rijkdom puurde: van Verviers via Luik en 
Charleroi tot de Borinage. Ook in de Verenigde Staten kan de over-
heid via de Federal Reserve voor transfers tussen de staten zorgen, als 
stabiliserende factor. Maar voor de monetaristische fundamentalisten 
van de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie waren 
transfers (tot voor kort) de grootste blasfemie. Met het “ieder voor 
zich en de geldgod voor ons allen” worden de verschillende lidstaten 
van de Unie koud en genadeloos tegen elkaar uitgespeeld. Er zijn geen 
hulp- en compensatiemechanismen om landen vooruit te trekken, bij-
voorbeeld op het vlak van de infrastructuur en de ontwikkeling van 
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een eigen industrieel beleid. Alles is op maat gesneden van de sterkste 
exporterende landen, het is een unie voor de winnaars. 

In Europa kunnen de overheden van de lidstaten zelfs niet lenen 
bij de Europese Centrale Bank, alleen private banken kunnen dat. De 
overheden moeten dus wel bij de private banken aankloppen om te 
lenen, en daar rentevoeten van vier tot elf procent op betalen, terwijl 
diezelfde privébanken het geld voor nauwelijks één procent kunnen 
ontlenen bij de ECB. 

De euro is niet bedoeld om een harmonische samenwerking tussen 
de landen te ontwikkelen, om de nationale en regionale industrie en 
landbouw te bevorderen, om stevige tewerkstelling te creëren, om de 
ecologische uitdagingen duurzaam aan te pakken of om een moderne 
collectieve dienstverlening uit te bouwen. De euro is van bij de start 
een munt die gegoten werd in het nikkel van de grote concurrentie. 
De concurrentie met de andere machtsblokken, in de eerste plaats de 
Verenigde Staten en Japan. “De Europeanen en de Europese industrie 
willen dat de Europese leiders ervoor zorgen dat hun stem hoorbaar 
is in het wereldconcert”, zo dicteerden de verzamelde CEO’s van de 
Europese Ronde Tafel het in 1991.98 Maar ook de concurrentie tussen 
de lidstaten onderling.

De Europese Unie in een complete impasse  

Duitsland schept zich vandaag een eurozone naar zijn eigen beeld. 
De moraal van dat beeld is dat de deugdzame en spaarzame burgers 
en overheden in het noorden van de zone voortreffelijker zouden zijn, 
meer “beschaafd”, dan de spilzieke zuiderlingen. Professor Jan Luiten 
van Zanden, de algemeen secretaris van de International Economic 
History Association, vindt dat een populistische zelfbegoocheling: 
“Noorden en zuiden zijn twee kanten van dezelfde medaille. Duits-
land kan alleen maar de concurrentiekracht zo sterk opvoeren omdat 
er andere landen zijn – Spanje, Ierland, Griekenland – waar de con-
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currentiepositie door deze ontwikkelingen in het ongerede geraakt 
is. Kortom, we zitten diep in de problemen: niet vanwege morele of 
andere tekortkomingen van het zuiden maar vanwege de logica van de 
euro, van een munt die eenheid moest brengen waar sociaal-politieke 
systemen niet voldoende naar elkaar toegegroeid waren.”99

De lidstaten van de Europese Unie putten zich uit in de helse wedren 
van de competitiviteit. Een onbarmhartige jacht naar grotere marktaan-
delen, ten koste van de anderen. De race met als opdracht: meer uitvoer. 
En daardoor de andere regio’s verplichten zich aan te passen, competi-
tief te zijn en dus goedkoper en harder werk te leveren. Duitsland beet in 
die jachtige wedren de spits af met de Agenda 2010 en met Hartz IV en 
bouwde een lagelonensector uit om de anderen de loef af te steken. En 
nu wil het dat beleid in de hele Unie opleggen. “Het lijken wel middel-
eeuwse chirurgijns die met de ene aderlating na de andere de zieke alleen 
maar nog zieker maken”, schrijft Nobelprijs economie Paul Krugman.

Alleen, de kruik gaat zo lang te water tot ze barst. Want wat als ie-
dereen exportkampioen wil worden door de lonen te drukken? “Er is 
geen toekomst als de andere Europese landen de Duitse aanpak vol-
gen. Je kunt om morele of sociale redenen tegen de inkomensongelijk-
heid van dit Duitse model zijn. Maar het probleem zit dieper dan dat: 
het kan gewoon niet werken als iedereen dat doet”, zegt Karl Brenke 
van het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek.100 Natuurlijk 
is dat zo! Driekwart van de export van de Europese landen gebeurt 
binnen de Europese Unie. Andere Europese landen importeren de 
producten. Als de inkomens overal dalen, zullen ook minder mensen 
in staat zijn die producten te kopen. Wat kan men dan doen? Men 
kan proberen de zuidelijke en oostelijke regio’s verder te veroveren, 
en wat er nog rest aan plaatselijke rivalen dood te concurreren. Maar 
dat scenario zorgt voor meer werkloosheid, minder koopkracht en dus 
minder afzetmarkt voor de exporterende landen. De wedren heeft al-
les naar een complete impasse geleid. Het kan niet werken. Van de Eu-
ropese vaas van welvaart, peis en vree blijven alleen nog de scherven 
van de illusies over.
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De verafgoding van de markten  

Zolang de politici… Nee. Ik wou schrijven: “Zolang de politici achter 
de markten blijven aanlopen”, maar dat is fout. Het is veel erger. Ze 
lopen niet achter de markten aan, ze zitten op hun knieën, ze verafgo-
den de markten. Ze doen alsof de markten oncontroleerbare natuur-
krachten zijn, afgoden die je moet kalmeren en bedaren met offers. Na 
elke Europese top staat de angst in hun ogen: hoe zullen de markten 
reageren? Hebben we de markten kunnen bedaren? Gisteren hebben 
we de Grieken opgeofferd om de markten te bedaren, vandaag offeren 
we de Italianen of Portugezen aan deze god en morgen zullen wij aan 
de beurt zijn. 

De waarheid is: de honger van deze geldgod zal nooit gestild zijn. 
Zolang Europa op concurrentie is gebouwd, zolang de markten en 
speculanten vrij spel krijgen, zal de honger van de geldgod en zullen 
de ongelijkheden alleen maar toenemen. Wij hebben een totaal ander 
Europa nodig, een Europa dat gebouwd is op solidariteit en samen-
werking.

Honderdduizend jaar geleden, toen het leven helemaal beheerst werd 
door de krachten van de natuur, werden geboorte, ziekte, rampspoed 
en dood maar ook regen, sneeuw en zon toegeschreven aan ongrijp-
bare krachten: de goden. Net zoals de ouden in kritieke tijden mensen 
offerden om de goden gunstig te stemmen, zo aanbidden vandaag mo-
derne sjamanen de fi nanciële markten en offeren industriële sectoren 
en landen om ze gerust te stellen.

Je moet al die hogepriesters van de markt niet geloven. De fi nanciële 
markten zijn geen duistere, abstracte krachten. Het zijn, hou je vast, 
mensen. Toegegeven, geen gewone mensen. Het zijn speculanten, grote 
aandeelhouders en miljardairs. Je hebt banken en pensioenfondsen die 
staatsschulden opkopen. En je hebt fi nanciële organisaties die op korte 
termijn spelen, de hefboomfondsen of hedgefondsen. Zij speculeren op 
dagelijkse inkoop en verkoop. De mensen achter de hefboomfondsen 
beschikken niet over magische krachten. Ze beschikken gewoon over 
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veel geld. Heel veel geld zelfs. Astronomisch veel. Om in een hefboom-
fonds te stappen moet je minimum een miljoen dollar beleggen. Maar 
je kunt ook meedoen als je minstens 300.000 dollar per jaar verdient. 
De hefboomfondsen zijn geen mythische gegevens. Het zijn de speel-
tjes van de miljardairs in het casinokapitalisme. De haute fi nance, die 
steenrijk wordt door speculatie op bedrijven en op hele landen.

De speculanten, woekeraars en grote aandeelhouders hebben geen ge-
heime kruidenboeken. Ze beschikken niet over het grote toverboek 
van Grote Smurf en ze volgen geen natuurwetten. Ze volgen de ka-
pitalistische wetten. De speculerende grote aandeelhouders, miljo-
nairs, banken en verzekeringsmaatschappijen hebben belang bij een 
aanhoudende transfer van onder naar boven. Ze hebben er belang bij 
dat publieke eigendom op de private markt wordt gesleurd, dat de ven-
nootschapsbelasting omlaag gaat en de asociale btw omhoog, dat de 
lonen worden gedrukt en de socialezekerheidsstelsels ontmanteld. Met 
andere woorden: speculanten speculeren niet volgens een natuurwet 
of volgens een goddelijk gegeven, zij speculeren vanuit eigenbelang. 
En zo gedragen zij zich als de politieagenten van het winstsysteem: 
ze kloppen op de staten, ze verplichten hen te snijden in hun sociale 
zekerheid en welvaart. De voormalige voorzitter van de Bundesbank, 
Hans Tietmeyer, beweerde: “De fi nanciële markten zullen meer en 
meer de rol van politieagent spelen. Politici moeten begrijpen dat ze 
vanaf nu onder controle van de fi nanciële markten staan.”101

Politici staan onder controle van de fi nanciële markten omdat ze 
onder controle willen staan. Niets verhindert hen om de speculatie op 
staatsobligaties te verbieden, de hefboomfondsen en kortetermijnspe-
culatie aan banden te leggen en de fi nanciële sector onder publieke 
controle te brengen. Het is geen fatum dat ze marktpoedeltjes zijn in 
plaats van actoren. Hoe meer zij de markten voorstellen als ongrijp-
bare krachten en knikkend op hun bange knieën alles doen om die 
afgod te bedaren, hoe sterker de speculanten hun zweep kunnen leg-
gen over de lidstaten van de Europese Unie. Wie bang is krijgt slaag, 
en geen klein beetje. 
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Het kan twee kanten op  

Hoelang kan de lappendeken bijeengehouden worden? Dat zal van 
economische en van politieke factoren afhangen. Het kan twee kanten 
op. Het establishment kan de Europese constructie verder uitbouwen 
met meer autoritarisme, meer dwang en meer bevoegdheden. 

Op de Europese top van 26 oktober 2011 – de zoveelste “beslissende 
top voor de toekomst van de euro” – kreeg Griekenland vijftig pro-
cent schuldverlichting op zijn uitstaande obligaties bij de banken. De 
Europese banken moeten voor honderd miljard kapitaal vinden om 
dat op te vangen – waarvan de helft door de Griekse banken. De slag-
kracht van het Europese hulpfonds (EFSF) werd opgetrokken naar 
duizend miljard euro. Maar zelfs deze bazooka – het beeld is van Her-
man Van Rompuy – zal maar een fl ut jachtgeweer blijken wanneer de 
speculanten zullen beslissen hun zwaar geschut in te zetten tegen het 
volgende slachtoffer. Opnieuw Griekenland, dat in 2020 nog altijd een 
staatsschuld van 120 procent van het bbp zal torsen en dat door de 
massieve besparingen verder wegzinkt in een uitzichtloze depressie? 
Of Italië, dat in 2012 voor reusachtige schuldafl ossingen staat en als 
derde economische macht van de eurozone oneindig veel zwaarder 
weegt dan Griekenland? 

Veel zal afhangen van de politieke strijd tussen voor- en tegenstanders 
van de eurozone zoals die er nu uitziet. Diegenen die kost wat kost de 
eurozone willen redden – en dat begint met Griekenland erbij hou-
den – wijzen op de niet te overziene gevolgen voor de Europese Unie 
als machtsfactor in de wereld. Het is tekenend dat de eurozone om 
hulp moet gaan aankloppen bij China met zijn schijnbaar oeverloze 
reserves. Geconfronteerd met deze situatie publiceerden 48 van de 
grootste Duitse en Franse patroons op 20 juni 2011 samen een kordate 
tekst met de oproep de eurozone krachtig te verdedigen. Zij pleiten, 
zoals de Europese Ronde Tafel, voor een veel sterker gecentraliseerd 
economisch en fi nancieel beleid door de Europese instanties en voor 
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een echte Europese federale staat. En in ruil voor een gecentraliseerd 
Europa moet de soevereiniteit van de lidstaten worden opgeofferd, 
zo stelt de Duitse fi nanciële pers het openlijk: “Alle wegen voor de 
oplossing van de eurocrisis leiden naar de schatkamer van de Duitse 
belastingbetaler. De Bondsregering moet de toegang weigeren – of de 
eurostaten verplichten verreikend afstand te doen van hun soeverei-
niteit.”102

De uitweg aan de ene kant is meer autoritarisme, de uitweg aan de an-
dere kant is een terugkeer naar het nationalisme. In die politieke strijd 
spelen de Duitse interne tegenstellingen de belangrijkste rol. In haar 
pleidooi voor het Duitse parlement om het Europese noodfonds op te 
trekken tot duizend miljard euro gaf Angela Merkel de argumenten van 
diegenen die vechten voor de euro. Ze haalde het – voorlopig nog? – 
met enkele stemmen overschot in haar eigen coalitie. De tegenstand 
groeit, aangevoerd door Markus Kerber, de chef van het Bundesver-
band der Deutschen Industrie, het Verbond van Duitse Ondernemin-
gen zeg maar. Kerber wil een euro met alleen de sterkste landen en 
een politieke Europese unie met alleen de kernlanden. Hij spande een 
proces aan voor het Duits Grondwettelijk Hof tegen het Europese 
steunfonds en voert ook een proces tegen Jean-Claude Trichet wegens 
het overtreden van de grondregels van de Europese Centrale Bank.

De tegenstellingen binnen de Europese Unie worden groter. De ster-
ke landen Duitsland, Nederland en Finland willen niet opdraaien voor 
de schulden van de zwakkere. Er is onenigheid tussen Duitsland en 
Frankrijk over de vraag of de Europese Centrale Bank actief mag tus-
senkomen. Landen die buiten de euro bleven, zoals Groot-Brittannië 
Denemarken en Zweden, willen niet meegesleurd worden in beslis-
singen die in de eerste plaats de landen van de eurozone aanbelangen. 

Het was bedoeld als waarschuwing maar het klonk bijna als een 
voorspelling toen Angela Merkel op 25 oktober 2011 voor het Duitse 
parlement zei: “Het is geen vaststaand feit dat Europa nog eens vijftig 
jaar vrede zal kennen. Als de euro valt, valt ook Europa.”
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De concurrentie en de winstjacht, de drijfveer die de Europese 
Unie bijeenbracht, wakkert nu ook het nationalisme terug aan. Bij het 
uitbreken van de oorlog tegen Libië zagen we dat elke grote lidstaat 
vocht voor de controle over de 42 miljard vaten olie en de 1,3 triljoen 
kubieke meter gasvoorraad. De Italianen werden aangevuurd door 
ENI, de Fransen door Total en de Britten door BP en Shell. Elk esta-
blishment ging voor zijn eigen oil control zone. 

Meer autoritarisme of meer nationalisme zullen de Europese Unie 
nog dieper in het moeras laten zinken. Er is een andere uitweg nodig, 
die korte metten maakt met woekeraars en speculanten.

Paal en perk stellen aan de vrijheid van woekeren  

De dochters van Karl Marx vroegen hem op een dag wie zijn grote 
held in de geschiedenis was. Hij antwoordde: Spartacus. De gladiator 
die afkomstig was uit Tracië is vandaag een fi lmheld maar in de tijd 
van Marx kenden maar heel weinig mensen hem. In 73 voor onze tijd-
rekening vluchtte hij samen met 70, 80 andere slaven en een kar vol 
wapens uit Rome en sloeg op de Vesuvius een kamp op. Al snel sloten 
andere gevluchte slaven zich bij hen aan. Een jaar later waren ze met 
120.000 partizanen. Ze versloegen de Romeinse legioenen maar wer-
den uiteindelijk, in 71 voor onze tijdrekening, verslagen. Spartacus 
werd samen met duizenden anderen gekruisigd langs de 200 kilometer 
lange Via Appia naar Rome. 

In de tv-serie Spartacus: Blood and Sand wordt de Spartacus van 
toen gewoon herleid tot de Jean-Claude Van Damme van vandaag, 
fi lmtechnisch perfect in beeld gebracht, maar dan wel met veel bloed 
en seks. Na het gevecht in de arena wacht de winnende gladiator tot 
de keizer de duim omhoog of omlaag houdt. Met dat gebaar kan de 
almachtige keizer beslissen over leven of dood. Het zal de spektakel-
fi lmers van Hollywood worst wezen maar historisch klopt ook dat ge-
baar niet. De omhooggestoken duim refereert naar het uit de schede 
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halen van het zwaard. Het is een signaal om te doden, in tegenstelling 
tot wat in de Hollywoodversie gedacht wordt. Als de keizer zin had de 
gladiator die het gevecht had verloren, gratie te verlenen verborg hij 
de duim juist in de vuist als een verwijzing naar het zwaard terug in de 
schede steken. De duim omlaag kwam niet voor.

Maar daar gaan we ons even niet druk over maken, we houden het 
bij duim omhoog en duim omlaag. Ik wil het gewoon hebben over de 
beslissing van de almachtige, dat momentum waarop een heerser kan 
beslissen over leven en dood. De spanning, dat alleenrecht: wat zal 
Hij beslissen? Tweeduizend jaar later is dat opnieuw terug. Na elke 
nachtelijke top maakt een of andere fi nanciële journalist op de radio je 
’s morgens wakker met het o zo voorspelbare “het is nog even afwach-
ten om te weten hoe de markten zullen reageren”. Alsof het over kei-
zer Nero zelf gaat. Duim omhoog of duim naar beneden, de markten 
spreken al dan niet een doodvonnis uit. 

Toegegeven, “de markten” klinkt natuurlijk veel beter dan “de specu-
lanten”. Als je ’s morgens op de radio zou horen “en het valt nog even 
af te wachten hoe de speculanten gaan reageren”, dan zou iedereen het 
spelletje direct doorhebben. Of stel je voor dat je krant daags na een 
regeringsbeslissing zou titelen: “We moeten afwachten wat Deutsche 
Bank, BNP Paribas en ING Verzekeringen van het akkoord vinden.” 

De buitenlandse overheidsschulden van Portugal, Ierland, Grie-
kenland en Spanje zijn in handen van banken, fi nanciële instellingen 
en beleggingsfondsen, en nog wel voor driekwart in handen van Eu-
ropese fi nanciers. Die orkestreren de koortsaanvallen van “de mark-
ten” om maximaal munt te slaan uit de situatie. De grootbeleggers en 
grootspeculanten in die fi nanciële instellingen worden nog rijker door 
met de overheidsschulden te pokeren, te kopen en te verkopen, druk 
te zetten en paniek te zaaien, kortom te speculeren. Een regering die 
niet in de neoliberale pas loopt, krijgt niet alleen de donderpreken van 
de Europese Commissie over zich maar loopt in de kortste keren ook 
in het vizier van de speculanten. Vinden we het Italiaanse of Portu-
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gese besparingsplan niet drastisch genoeg, dan speculeren we even 
tegen de staatsobligaties van die landen, zodat de rente stijgt en wij dik 
geld kunnen verdienen.

Zolang de politieke wereld en de media op de knieën liggen in blind 
ontzag en in bange schroom voor dat fatum, zal er niets veranderen. 
De dictatuur van de markten is de dictatuur van de puur parasitaire 
fractie van kapitaalbezitters. Het zijn de hoog speculatieve hedgefond-
sen die op ultra korte termijn opereren. Het zijn de beleggingsdepar-
tementen van de banken en institutionele beleggers – verzekerings-
maatschappijen, pensioenfondsen – die in het verleden zwaar in de 
subprimes en de “gestructureerde producten” hebben geïnvesteerd 
om naar superwinsten te graaien.

Die speculatie aan banden leggen zou de normaalste zaak van de we-
reld moeten zijn. Toch gebeurt het niet. De Europese Unie garandeert 
de vrijheid van circulatie van kapitaal. Ook funeste kapitaaloperaties 
hebben daarmee een vrijgeleide gekregen. 

Pas als de heilige schrik opzijgezet wordt, is het mogelijk de fi nanciële 
extremisten door eenvoudige maar drastische maatregelen een fl ink 
toontje lager te laten zingen. De grootste maffi osi moeten uit het spel 
gezet en de ergste maffi apraktijken moeten afgeschaft. Om zo terug 
wat greep op de situatie te krijgen. Het eerste is dan een drievoudig 
verbod:
– verbod op hedgefondsen en speculatieve fondsen, 
– verbod op de gestructureerde of afgeleide risicoproducten, 
– verbod op kortetermijnspeculatie – het shorten. 

Verbieden die handel! Dat is een basis om paal en perk te stellen aan 
de absolute vrijheid om te woekeren. 

En dan een tweede stap. Veel hoog speculatieve maatschappijen 
opereren vanuit offshore belastingparadijzen, waar ze niet alleen aan 
de belastingen maar ook aan alle controle ontsnappen. Het is perfect 
mogelijk maatregelen te nemen tegen alle operaties vanuit deze be-
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lastingparadijzen. En belastingparadijzen binnen de grenzen van de 
Europese Unie moeten verboden worden. Andere operaties kunnen 
zwaar belast worden. De invoering van een fi nanciële transactietaks 
op alle fi nanciële operaties is een minimum. 

Ik weet het, deze maatregelen om het speculeren aan banden te leg-
gen zullen de crisis niet oplossen. Ze zullen ook niet verhelpen aan de 
onevenwichten in Europa. Maar ze kunnen wel meer armslag geven 
voor de strijd daartegen. 

Dat geldt ook voor het openbaar maken van de fi nanciële sector op 
het hele continent, of voor een Europese miljonairstaks. De argumen-
ten daarvoor heb ik in het eerste deel van dit boek gegeven. Het kan, 
want dat alles is zoveel keer minder radicaal dan de duim waarmee 
grootbanken, speculanten en miljardairs nu beslissen over het lot van 
miljoenen mensen.

Samenwerking en solidariteit in plaats van concurrentie en 
onevenwichten  

De concurrentie en de winstjacht op een vrije markt zijn de basis van 
dit systeem en ook van de Europese Unie. Ze staan in de basisteksten 
van de Unie gebeiteld. Ze woekeren en woekeren en verstikken alles. 
Radicaaldemocratische maatregelen zoals een miljonairstaks moe-
ten dringend voor zuurstof zorgen. Met die zuurstof kunnen we wat 
breder ademhalen. Niet om de concurrentieconstructie nieuw in te 
kleden of om de onevenwichten een nieuw verfl aagje te geven. We 
hebben een andere basis nodig, andere fundamenten. Samenwerking 
en solidariteit moeten in de plaats komen van concurrentie en oneven-
wichten. Dat veronderstelt een heel ander Europa, een continent dat 
zal starten met de annulering van de overheidsschulden en met een 
totaal andere verdeling van de rijkdom. Een continent waar de syste-
mische sectoren, die too big to fail zijn, ook effectief in handen van de 
samenleving liggen. Een continent waar collectieve diensten en be-
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drijven lopen op de motor van de behoeften van de bevolking, zodat 
alle woeker, alle parasitaire lasten en speculatieve activiteiten structu-
reel kunnen worden aangepakt. We spreken dan over een socialistisch 
Europa, een socialisme versie 2.0, waarvoor ik in het laatste hoofdstuk 
van dit boek een voorzet tot discussie wil geven.


