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 Wat het boek lezenswaardig maakt is de hel-

dere compositie en een goed doorlopend verhaal. 

Mede daardoor is er echter weinig ruimte voor 

vergelijking. De avonturen van de tien paters zijn 

verrassend, maar zouden nog veel meer aan bete-

kenis winnen wanneer ze in een bredere context 

functioneerden. De opleiding van de jongens in 

Nederland, het Seminarie in Zenderen, is bijvoor-

beeld echt niet veel strenger en killer dan andere 

vergelijkbare opleidingen in die tijd. Maar de (ex-)

paters daar zelf op laten terugblikken is natuurlijk 

vragen om een zeker zelfmedelijden. Ook de lot-

gevallen van de jongens in Brazilië zijn interessant, 

maar zouden veel meer kleur kunnen krijgen door 

vergelijkingsmateriaal en een zekere afstand tot 

het bronnenmateriaal. Kracht en zwakte van het 

boek is dan ook het gebruik van de bronnen. Met 

het zeer persoonlijke materiaal is een erg mooi 

verhaal te construeren, iets wat Haenen ook zeker 

doet. Bovendien zijn sommige paters beslist niet 

te beroerd voor wat zelfreflectie. Piet Jansen, één 

van de weinige mannen die pater is gebleven, geeft 

dan ook een zeer heldere analyse van het werk 

en de toekomst van de rooms-katholieke kerk in 

Brazilië. 

 Zwakte van het boek is juist ook de onge-

compliceerde weergave van de ervaringen van 

de paters. Als iets mooier werd voorgesteld dan 

het was, dan was het wel de missie. De paters 

beschrijven het zelf ook: het waren vooral de 

romantische Afrikaanse zendingsverhalen die hen 

en het thuisfront enthousiasmeerden. Dat kwam 

ook tot uiting in hun brieven naar huis, maar de 

vraag is natuurlijk of de interviews vandaag de 

dag het beeld niet te zeer de andere kant op laten 

slingeren. Het is gevaarlijk mensen op hun blauwe 

ogen te geloven in een terugblik op gebeurtenis-

sen van veertig jaar geleden. Zo lezen we kloeke 

verhandelingen over hun hulp aan de lokale arme 

bevolking gevolgd door berispingen van hun kille 

leermeesters. Beelden zijn vaak vertroebeld, de 

eigen inzet wordt vaak overdreven. Kortom, er is 

vergelijkingsmateriaal nodig. Dat had bijvoorbeeld 

het archief van de karmelieten kunnen zijn, of 

desnoods de interviews die verschillende andere 

paters van de orde gaven via het zogeheten project 

KomMissieMemoires.

 Maar wellicht is het ook een oneigenlijke 

historische reflex om ‘volledigheid’ – en het liefst 

ook annotatie – te eisen. Het is dan ook de vraag 

of bovenstaande ‘tips’ de leesbaarheid ten goede 

waren gekomen. Feit blijft dat het boek een 

sfeertekening geeft van tien mensenlevens, vaak 

interessant, verrassend en bij vlagen ontroerend. 

Gelezen als een sfeertekening is het dan ook een 

erg wervende eerste instap in de opmerkelijke 

wereld van de rooms-katholieke missie.
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Bos, Bob van den, Mirakel en debacle. De 

Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie 

in het Verdrag van Maastricht (Dissertatie Leiden 

2008; Assen: Van Gorcum, 2008, 410 blz., 

isbn 978 90 232 4437 0).   

De Franse minister voor Europese Zaken Elisabeth 

Guigou had haar collega Piet Dankert nog zo 

gewaarschuwd. De ambitieuze plannen van het 

Nederlandse voorzitterschap om de Europese 

Politieke Unie (epu) in het Verdrag van Maastricht 

optimaal communautair op te tuigen waren 

gedoemd te sneuvelen. Kort voor de Raad van 

Ministers van Buitenlandse Zaken, die over de 

Nederlandse epu-voorstellen zou vergaderen, 

drukte Guigou Dankert op het hart de zaak wat 

pragmatischer aan te pakken, ‘mais Piet ne vou-

lait pas entendre’ (216). Gedurende de zomer 

was duidelijk geworden dat de ‘Dankert-club’ 

op Buitenlandse Zaken (de Directie Europese 

Integratie (die)) wilde communautaire plannen 

had met de epu. Dit in weerwil van de tamelijk 

risicoloze voorbereidingen van het voorafgaande 

Luxemburgse voorzitterschap én de officiële 

voornemens van het Nederlandse voorzitterschap. 
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Maar die kon vastberaden doorzetten, omdat 

minister Hans van den Broek, gepreoccupeerd met 

Joegoslavië, het hele epu-project ondubbelzinnig 

aan zijn staatssecretaris gedelegeerd had en deze 

bovendien op de achtergrond gesteund werd door 

de Euro-opportunistische premier Ruud Lubbers. 

 Het ‘kunstwerk van Piet’ (336), zoals Hedy 

D’Ancona het epu-voorstel van Nederland liefdevol 

omschreef, werd op 30 september 1991 nietsont-

ziend afgeschoten door de Raad van Ministers. 

Sindsdien staat die dag in de diplomatieke 

geschiedenis van Nederland bekend als ‘Zwarte 

Maandag’. Hoe heeft het zover kunnen komen? 

Hoe kon het dat de verantwoordelijken voor het 

Nederlandse standpunt volstrekt doof bleken voor 

alle waarschuwingen en kritische kanttekeningen 

uit binnen- en buitenland? Welke rol speelden de 

betrokken politieke zwaargewichten Lubbers, Van 

den Broek en Kok? Over het antwoord op deze 

vragen gaat Mirakel en debacle, het proefschrift van 

Bob van den Bos.

 Van den Bos geeft een lezenswaardige recon-

structie van de intrigerende geschiedenis van 

‘Zwarte Maandag’. Het boek komt echter pas vanaf 

bladzijde 115 goed op gang. Dat is jammer, vooral 

omdat de exercitie in de eerste twee hoofdstukken 

afbreuk doet aan het gedetailleerde en afgewogen 

verhaal dat daarop volgt. Zo is de voorgeschie-

denis die Van den Bos schetst in hoofdstuk 2 van 

(te) grillig niveau – om één voorbeeld te geven: 

mee gaan met Van den Bos’ bewering dat De 

Gaulle’s Fouchet-plannen ‘een voorloper van het 

Maastricht-proces’ (sic) waren (69), vraagt onver-

antwoord veel welwillendheid van de enigszins 

geïnformeerde lezer. Een meer structureel pro-

bleem zit echter in hoofdstuk 1. Daar doet Van den 

Bos omstandig uit de doeken waarom hij ervoor 

gekozen heeft zijn hele verhaal te structureren 

naar het voorbeeld van Essence of Decision (1971, 

1999). In dat boek beschrijft de Amerikaanse 

politicoloog Graham Allison de besluitvorming in 

Washington tijdens de Cuba-crisis. Allison doet 

dat maar liefst drie keer, maar wel iedere keer van-

uit een ander (sociaal-wetenschappelijk) perspec-

tief. Eerst vanuit de (assumptie van de) rationele 

actor, vervolgens vanuit de structuur en cultuur 

van de organisatie, en ten slotte vanuit het per-

spectief van de voortdurende strijd tussen bureau-

cratische entiteiten. Destijds was het statement 

van Allison dat de drie geschiedenissen totaal ver-

schillende ‘waarheden’ opleverden: theoretische 

elegantie, bijvoorbeeld op basis van de assumptie 

van de rationele actor, bleek te kunnen leiden tot 

een tunnelvisie opgetrokken uit halve waarheden. 

Allison pleitte er daarom voor fenomenen als 

organisatiecultuur en bureaucratisch expansio-

nisme, die wellicht minder gemakkelijk rationeel 

te duiden waren, ook te betrekken in onderzoek 

naar het hoe en waarom van buitenlands beleid. 

Van den Bos heeft gelijk dat deze les van Allison 

onverminderd van belang is bij studies die zich ten 

doel stellen processen van (buitenlandpolitieke) 

besluitvorming te doorgronden, maar hij schiet 

zijn doel voorbij door de Allison-structuur onver-

kort toe te passen op de Nederlandse besluit-

vorming rond ‘Zwarte Maandag’. Behalve dat die 

structuur het drama voortdurend in de weg zit, 

blijkt deze ongeschikt voor het onderzoeken van 

Europese onderhandelingen. Allisons analysekader 

biedt onvoldoende ruimte voor het complexe spel 

van trekken en duwen dat gespeeld wordt binnen 

de multilaterale kaders van de Europese integratie 

tijdens verdragsonderhandelingen. Overigens ne-

geert Van den Bos de omvangrijke politicologische 

en bestuurskundige literatuur over de totstand-

koming van Europese verdragen geheel. 

 Zoveel aandacht als hij heeft voor 

Amerikaanse politicologen, zo weinig oog heeft 

Van den Bos voor relevante Europese publicaties. 

Zo is de enige primaire bronnenpublicatie over de 

koortsachtige onderhandelingen betreffende de 

verknoopte kwesties van de Duitse eenwording en 

de Europese integratie in de periode 1989-1990, de 

omvangrijke Sonderedition van de Dokumente zur 

Deutschlandpolitik (1998), aan de aandacht van Van 

den Bos ontsnapt. Hetzelfde geldt voor het beste 

Nederlandstalige werk over de totstandkoming 

van de Economische en Monetaire Unie (emu) 
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– Metten en Van Riel, De keuzes van Maastricht 

(2000) – en de ruime verzameling toegankelijke 

stukken in het iisg over de onderhandelingen. In 

dat licht verbaast het minder dat Van den Bos zich 

onvoldoende rekenschap geeft van het feit dat de 

hele EPU in de perceptie van Mitterrand en Kohl 

ondergeschikt was aan het Frans-Duitse quid pro 

quo ‘emu voor eenwording’. epu was voornamelijk 

aan de steel gestoken voor binnenlands gebruik 

door Kohl. De bondskanselier kon immers alle 

middelen gebruiken om de massieve aversie tegen 

een mogelijk opgeven van de D-Mark te apaiseren. 

 Doordat de scoop van Mirakel en debacle erg 

nationaal Nederlands blijft, lijkt Van den Bos zich 

ten slotte niet voldoende gerealiseerd te hebben 

wat de potentiële reikwijdte is van zijn voornaam-

ste verklaring voor ‘Zwarte Maandag’. Het is de 

verdienste van Van den Bos dat hij ontdekte dat 

Commissievoorzitter Jacques Delors eigenhandig 

Commissiebedenksels direct in de Nederlandse 

epu-conceptteksten plugde (die op het moment 

suprême zelfs Franstalig waren). Dat is een brisante 

ontdekking. Niet alleen omdat heel ambtelijk en 

politiek Den Haag onwetend werd gehouden, maar 

ook omdat het Nederlands voorzitterschap 

zo de speelbal werd van een Allison-achtige 

bureaucratische strijd op Europees niveau: die tus-

sen het door (pro-Britse) Denen gedomineerde 

Raadssecretariaat en Delors’ Europese Commissie. 

Voorzover hij er oog voor heeft, constateert Van 

den Bos dit slechts terloops. Problematisering van 

deze Europese dimensie laat hij geheel achter-

wege, evenals de (kern)vraag wat Delors precies 

bewoog. 

 Mirakel en debacle bevat een gedetailleerde en 

soms onthullende reconstructie van de weg naar 

‘Zwarte Maandag’. Als zodanig is het boek een 

waardevolle eerste aanzet voor historisch vervolg-

onderzoek naar deze episode in de geschiedenis 

van de Nederlandse Europapolitiek en Europese 

integratie. 

mathieu segers, universiteit utrecht 
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