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Voor de leden van mijn kabinet
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‘Denkend aan Brussel zie ik stromen papier traag door ambtelijke molens
gaan.’

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris
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Woord vooraf
Dit boek bevat aantekeningen die ik tussen 15 juli 1999 en 22 november 2004 heb
gemaakt. Het bestrijkt dus de gehele tijd dat ik lid van de Europese Commissie ben
geweest.
Doordat nagenoeg iedere dag van die ruim vijf jaren wordt beschreven, zij het in het
kort, beslaat het manuscript van het dagboek 600 bladzijden. Mijn redacteur Tom
van Eck van Uitgeverij Bert Bakker - die ik hiervoor dank - heeft het tot ongeveer
de helft ingekort. Het is toch nog een lijvig boek geworden, dat naar ik hoop een
indruk geeft van het leven van een Eurocommissaris.
Slechts een enkele passage is gekuist vanwege te onverbloemd taalgebruik. De rest
is gedrukt zoals ik het heb geschreven.
Voorzover ik succes heb gehad in Brussel, is dat in grote mate te danken aan de leden
van mijn kabinet. Aan hen draag ik dit boek dan ook graag op.
Amsterdam, 21 februari 2005
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Zondag 25 juli 1999
De eerste stappen op weg naar lidmaatschap van de Europese Commissie zijn nu
gezet. Een week of twee na de verkiezingen van mei 1998 heb ik daarover een
afspraak met Wim Kok gemaakt. Hij bezocht mij toen in mijn appartement aan de
Amstel. Mijn voorstel verraste hem. Hij was daarom wat afhoudend. Maar bij het
weggaan vroeg hij ‘of ik dit zag als bijdrage aan de oplossing van een probleem’.
Namelijk dat de media elk spoortje licht tussen hem en mij als minister van BZ zouden
opblazen en uitbuiten. Ik erkende dat. De volgende dag gingen wij onderhandelen
in het gebouw van de Eerste Kamer. Alvorens te beginnen, nam Wim mij apart en
begon hij zijn excuses te maken over zijn afstandelijke houding van de dag daarvoor.
Hij verklaarde die door zijn aarzeling aan te voeren wanneer hij met iets onverwachts
werd geconfronteerd. Vervolgens verontschuldigde hij zich nogmaals en zei hij dat
hij mij zou steunen in mijn ambitie lid van de Europese Commissie te worden. Dit
in het licht van mijn betekenis voor de Nederlandse politiek in het algemeen en de
VVD in het bijzonder.
De tweede keer dat wij erover spraken, was vlak voor het einde van de
formatieperiode, dus eind juli 1998. Nu was ik het die Wim apart nam. Ik herinnerde
hem aan ons eerdere gesprek. Wim zei dat ik niet aan hem hoefde te twijfelen. Ik
voelde mij daardoor gesterkt. Had Wim mij die toezegging niet gedaan, dan was ik
waarschijnlijk vice-premier en minister van EZ geworden. Begin december ontmoetten
wij elkaar bij een uitvoering van Tsjechovs Kersentuin door de Trust. Rita zei toen
tegen Femke: ‘Heeft Frits daar nog steeds zin in?’ En Wim zei tegen mij dat ik maar
een afspraak met hem moest maken voor het nieuwe jaar. Toen ging er een rood
lampje branden. Maar op 22 januari 1999 deed Wim geen poging onder zijn
toezegging uit te komen. Ik heb hem daar ook niet de gelegenheid toe gegeven. Wel
zei Wim dat het natuurlijk een kabinetsbeslissing was,
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waarop mijn antwoord was dat met zijn voorspraak dit toch niet zo moeilijk zou
behoren te zijn. Naar later bleek, was dit wat optimistisch. Vervolgens gebeurde er
niets. Melkert wilde dat Dijkstal met een voorstel kwam maar de laatste wilde alleen
tot overeenstemming komen in een afruil waarbij ook de burgemeester van Utrecht
en de Ombudsman in het geding waren. Die functies zouden dan naar PvdA en D66
(Sorgdrager) gaan en zo zou iedere partij het zijne krijgen.
Vervolgens kwam Romano Prodi met problemen aanzetten. Dat was op de Europese
Raad in Keulen. Wim Kok en Jozias van Aartsen hadden daar een gesprek met hem.
Prodi verwachtte moeilijkheden met het Europarlement vanwege mijn euroscepsis.
Verder had ik mij laatdunkend over Italië uitgelaten in verband met Italiës toetreding
tot de EMU. ‘Words are like stones,’ had hij volgens Jozias gezegd. Deze laatste stelde
aan het einde van het gesprek voor dat Prodi mij zou ontmoeten want dat zou de
lucht klaren. Aldus zag ik Prodi in Brussel op woensdag 9 juni. Victor Halberstadt
speelde overigens een nuttige rol bij de totstandkoming van die afspraak. Ook daarna
heeft hij Prodi een juiste kijk op de Nederlandse omstandigheden kunnen geven. In
mijn gesprek van 9 juni toonde Prodi zich innemend. Hij toonde veel belangstelling
voor mijn Shell-achtergrond, misschien omdat hij adviseur van Unilever was geweest.
Van mijn opmerking richting Italië werd niets gezegd, van zijn beduchtheid voor het
Europees Parlement des te meer. Wat mij verder opviel, was dat Prodi zich nogal
kritisch over de Fransen uitliet. Die dachten ‘dat alles van de staat was’. Ik zei daarop
iets over Franse politici die in de grond allemaal jakobijnen waren. Hij wilde duidelijk
zonder trammelant met het Parlement beginnen, ook al had hij dit het recht op veto
jegens individuele commissarissen ontzegd. In de gesprekken tussen hem en de
Nederlandse regering kwam hij dicht bij een veto jegens mij. Maar Jozias heeft
doorgezet en uiteindelijk zei Prodi dat ik een risico voor hem betekende, but I can
live with it.
Nu moest het Nederlandse kabinet nog een formeel besluit nemen. Ook dat ging
niet meteen van een leien dakje. Tijdens de eerste ministerraad maakte Klaas de
Vries bezwaar tegen het feit dat er een afspraak lag die weliswaar tijdens maar niet
in de formatie was gemaakt. Ik had dat gedaan om te vermijden dat ik voor deze post
elders zou
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moeten betalen. Maar tijdens de tweede ministerraad was het besluit unaniem. En
de fractievoorzitters van CDA, D66 en PvdA betuigden hun instemming. Alleen
Rosenmöller van GroenLinks was het er niet mee eens.
De pers reageerde over het algemeen gunstig, op NRC Handelsblad na, dat zich in
twee hoofdartikelen kritisch en op belachelijke gronden tegen mijn lidmaatschap
uitliet. Ik vermoed dat dit was omdat ik in een informele ontmoeting met de redactie
kritiek op de hoofdartikelen had uitgeoefend. Die waren te beschrijvend en bevatten
te weinig een duidelijke mening. Ik verwees hen naar De Telegraaf, die in vijf, zes
korte alinea's een heldere mening neerzette. Dat vonden die gevoelige intellectuelen
natuurlijk niet leuk. En nu zetten zij mij in de hoek. Als ik deze functie heb gekregen,
is dat: (1) dankzij mijn afspraak met Wim Kok; (2) door de vasthoudendheid van
Jozias van Aartsen; (3) door de subtiele druk achter de schermen van Victor
Halberstadt; en (4) dankzij een brief-ter-ondersteuning die was opgesteld door Rio
Praaning, ondertekend door Annemie Neyts en mede ondertekend door een groot
aantal liberalen, zoals John Alderdice (speaker Noord-Ierland), David Steel (speaker
Schotland), Otto Lambsdorff, Guido Westerwelle en Wolfgang Gerhardt (FDP), Guy
Verhofstadt (niet lang daarna MP van België), Valerin Stoica (vice-MP van Roemenië)
en Eduard Kukan (min. BZ van Slowakije). Rio Praaning werd hierbij geholpen door
Hans van Baalen. Zelf zou ik nooit zoiets voor elkaar hebben kunnen krijgen. Alles
bijeengenomen is het niet zonder Ach und Krach verlopen. Dat komt ervan als je
controversieel bent.

Dinsdag 27 juli
De namen van de nieuwe commissarissen zijn nu bekendgemaakt. Interessant zijn
de volgende zaken: (a) mededinging naar Mario Monti, hoewel algemeen werd
aangenomen dat iemand uit een klein land in Noord-Europa dat dossier zou behoren
te doen; (b) uitbreiding naar Günter Verheugen, hoewel daarvoor werd gezegd dat
geen Duitser die portefeuille zou krijgen wegens het grote belang van dat land daarbij;
(c) handelspolitiek naar Pascal Lamy, de oude kabinetschef van Delors. Die staat
garant voor vijf jaar problemen met de VS, vond men. En met Chris Patten, want die
moet het bui-
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tenlands beleid, waaronder de handelspolitiek, coördineren. Ik ben benieuwd hoe
dat coördineren Chris Patten afgaat, want Lamy kent natuurlijk alle trucs. Ik heb dus
Interne Markt gekregen. Dat dossier is zeer invloedrijk en daarom interessant. Vooral
het belastingdossier zal veel aandacht vragen en trekken. Verder de financiële
diensten. Mijn twee DG's, Mogg en Vanden Abeele, schijnen ervaren en solide
ambtenaren te zijn. De volgende stap was het samenstellen van mijn kabinet. Ik had
besloten Henk Post van Hans van den Broek over te nemen. Die kende de Commissie
en had een goede reputatie. Henk kwam met het idee de Deen Laurs Nørlund als
adjunct aan te trekken. Die was kabinetschef van Ritt Bjerregaard geweest en had
het daar vijf jaar uitgehouden, wat een hele prestatie werd gevonden. Eigenlijk wilde
hij een boek schrijven maar toch ook wel voor mij werken. Na een lunch in Straatsburg
heb ik zo besloten. Vervolgens kwam Ben Smulders aan bod, naar het schijnt een
scherpzinnige jurist die ook uit het kabinet van Van den Broek stamde. De derde
Nederlander werd Derk-Jan Eppink van De Standaard, die ik al jaren ken. Hij kent
de media goed en is zeer vertrouwd met België. Vroeger schreef hij voor de NRC
maar daar is hij weggegaan. Dit alles liet twee plaatsen open, die ik beide door
vrouwen bezet wilde zien. Voor minder dan twee op de zes deed ik het niet, zei ik
tegen Henk. Fink-Hooyer was een Duitse advocate die goed Nederlands sprak wegens
een echtgenoot en de laatste moest dus wel een mediterrane zijn. Ontelbare brieven
gekregen van mensen die zich aanboden maar de meeste van buiten de Commissie
en dus beperkt bruikbaar.
Het weer in Frankrijk was mooi, alleen wat winderig. We hebben ons beziggehouden
met het laten kopiëren van sleutels en het kopen van een ijskast. Verder met eten in
de serre.

Vrijdag 30 juli
De laatste vier dagen zijn mooi geweest en ook deze dag ziet er goed uit. Het is vroeg
dus nog niet warm. Het land op zijn rijkst. Ik kijk uit op de schapen van Michel
Dequesne, bij wie Femke en ik gisteren op bezoek zijn geweest. Zowel hij als zijn
vrouw zijn à la retraite. Ze mogen 4 hectaren houden voor eigen gebruik. Dat doen
zij ook. Daar-
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naast heeft hij mijn land (ongeveer 1,7 ha.), dat niet meetelt. Daarnaast heeft hij wat
kippen en duiven. Zijn vrouw doet de moestuin. Het zijn aardige mensen. Bij het
vertrek kregen we eieren, groenten en twee ingevroren pigeonnaux mee.
De nieuwe Commissie kwam voor het eerst op 16 en 17 juli bijeen in het Vlaamse
Aartselaar. Wij moesten op de minuut voorrijden en werden dan door Romano Prodi
verwelkomd. Het weer was ook toen schitterend. Het hotel is een soort kasteeltje
met een mooi park. Ze kunnen daar goed koken, in Vlaanderen. Hoewel de
bijeenkomst meest over organisatorische zaken ging en inhoudelijk niet zoveel
voorstelde, was het toch boeiend te zien hoe de individualiteit van de verschillende
commissarissen zich begon af te tekenen. Sterke commissarissen lijken mij te zijn:
Monti, Lamy, Fischler en de beide Spanjaarden De Palacio en Solbes. Deze laatsten
waarschijnlijk zeer stevig. Maar het is nog veel te vroeg voor een goed oordeel: dit
zijn slechts eerste indrukken. Het aardige van de politiek is te zien hoe mensen zich
gedragen. Vooral naar Günter Verheugen en Chris Patten ben ik nieuwsgierig. Na
afloop ontmoette Femke mij bij het Fina-station voor de afslag naar Mechelen. Samen
gingen we terug naar Frankrijk.
Vlak vóór de bijeenkomst, op vrijdag 16, had ik geluncht met mijn voorganger Mario
Monti, in een prachtig Brussels restaurant. Daarvoor had hij mij al vanuit Rome
opgebeld om mij geluk te wensen. Een wellevende, innemende en subtiele
Noord-Italiaan, het beste wat dat land te bieden heeft. Hij zei het meer met mijn
benadering van de Italiaanse overheidsfinanciën eens te zijn dan met ‘die van de
regering’, waarmee hij misschien de regering-Prodi bedoelde. Hij zei verder dat wij
moesten streven naar een kerngroep van liberale economen. Naast ons beiden zouden
daartoe moeten behoren: Liikanen (industrie), Solbes (EMU) en natuurlijk Prodi zelf.
Daarnaast hopelijk Chris Patten, voorzover hij in Brussel is want die wordt natuurlijk
de hele wereld overgestuurd. Ik zal veel met Monti te maken krijgen. Gelukkig zit
hij vlak tegenover mij op de Kortenberglaan.
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Vervolgens kwam de episode Straatsburg. Op 20 juli had ik een ontmoeting met de
Nederlandse chef de file der Groenen Lagendijk. Daarvóór had ik al met Hanja Maij
gesproken, in het Europarlement in Brussel. Beide ontmoetingen verliepen plezierig.
Lagendijk had een sessie met de groene eurofractie geregeld. Die had plaats op
donderdag 22 juli van 9 tot 10 uur 's ochtends. Ze hebben het me niet moeilijk
gemaakt. Door de structuur van de sessie zou dat ook niet eenvoudig zijn geweest.
Er was namelijk geen tweede termijn, noch een mogelijkheid te interrumperen. Ik
heb veel in het Frans en Engels geantwoord, dit tot ongenoegen van een MEP (lid van
het Europarlement) van de Volksunie. Dany Cohn-Bendit vroeg naar Turkije: om
die vraag ben ik heen gewandeld. Ik had het gevoel dat de Groenen het waardeerden
dat ik langskwam. De reacties in de Nederlandse pers waren positief tot lovend.
Netwerk was ook aanwezig, zeikerig als altijd.
Op woensdag 21 juli werd de gehele nieuwe Commissie aan het Parlement
voorgesteld. Niet dat wij iets mochten zeggen. Dat deed Prodi. Zijn toespraak in
eerste termijn leek mij goed. Die was natuurlijk door zijn dienst opgesteld. Vervolgens
kwamen de verschillende fracties aan bod. Pöttering van de EVP sputterde vanwege
de afwezigheid in de Commissie van een Duitse christen-democraat. Daarvan zijn
er 53 in het Parlement, het grootste contingent. Hij dreigde met uitstel van de
stemming op 15 september zodat het tweede onderzoeksrapport eerst nog zou kunnen
worden behandeld. Maar de EVP (Europese Volkspartij) is verdeeld. Waarom zouden
de Spaanse christen-democraten, de Tory's en de gaullisten met Pöttering meedoen?
Zij zijn goed bediend met De Palacio, Patten en Barnier. Dus we zullen zien. Van
debat was overigens nauwelijks sprake. De helft van de zetels bleef leeg.
Straatsburg is overigens een aardige, rustige Franse provinciestad. Het weer was
mooi en we hebben een klein concert voor orgel en hobo gehoord in de spaarzaam
verlichte kathedraal, die werkelijk buitengewoon mooi is. Verder hebben we een
ouderwets aangenaam hotel uitgekozen. Alsjeblieft geen identikit als het Hilton. We
zullen veel in Straatsburg zijn dus het loont de moeite iets goeds uit te zoeken.
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Op woensdag 28 juli was ik weer in Brussel. 's Ochtends een gesprek met Frau Christa
Randzio-Plath, een tüchtige SPD'ster uit Hamburg. We hadden het over belastingen,
waar zij zonder twijfel meer vanaf weet dan ik. Lunch met Henk Post en Derk-Jan
Eppink, aan het einde waarvan een journalist van Time aanschoof voor een gesprekje.
Verder twee interviews met Françaises om mijn kabinet rond te maken. Ik had ook
een gesprek met Leon Brittan. We hadden het vooral over de moeilijke positie van
Chris Patten. De uitbreiding wordt gedaan door Verheugen, de handelspolitiek door
Lamy, Monsieur PESC is Solana (met wie Patten overigens een goede verhouding
schijnt te hebben). Wat blijft er over? Ik ben blij dat ik die functie niet heb. Benieuwd
naar wat Brittan zelf gaat doen. Hij lijkt me niet de man om stil te zitten.

Zaterdag 31 juli
Vanavond zijn de Posten, Henk en Irene, in Frankrijk komen eten. Het weer was
mooi, de temperatuur lekker warm. We hebben de tafel op het gazon gezet om het
beste uitzicht te hebben. We hebben hun wat zwarte-bessenjam en een stuk maroilles
meegegeven. Verder besloten welke van de twee Françaises in het kabinet op te
nemen. Het wordt Laurence de Richemont: een énarque met veel ervaring. Ze komt
uit het kabinet van De Silguy en heeft dus veel EMU-kennis.

Woensdag 4 augustus
Weer een dagje Brussel. 's Ochtends vragen en antwoorden doornemen met DG XXI,
's middags met DG XV. In beide gevallen de directeur-generaal met een half dozijn
medewerkers. Het ging soepel en overtuigend. Hier en daar heb ik een accent gezet
of juist weggenomen. 's Middags geluncht met de DG Verrue, die Posterijen doet.
Die vallen nu ook onder mij. En 's avonds een pasta bij Henk Post thuis. Door de
avondschemering reed ik naar huis, met een grote rode maan als lampion boven de
einder. De velden waar was gehooid, roken heerlijk.

Donderdag 5 augustus
Helaas moesten we R. weer verlaten, althans voorlopig. Femke heeft veel geboend,
geschuurd en geverfd en het huis ziet er goed uit. Flo-

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

18
ris komt hier vanavond met een sloot vrienden en vriendinnen de boel onveilig maken.
Wij aten bij Frits en Henny Korthals Altes, in hun tuin in Kralingen. Ook dat was
erg plezierig. We mogen hen graag. FKA is een belangrijke persoon voor de VVD
geweest. Jegens mij heeft hij zich altijd uiterst loyaal opgesteld. Niet iedereen heeft
dat gedaan.

Vrijdag 6 augustus
's Middags kwam mijn leesclubje weer bijeen in Amsterdam: Andreas Kinneging en
Paul Cliteur. We hebben Edmund Burke gelezen - Reflections on the Revolution in
France. Burke is overtuigender over het Britse constitutionele recht, met zijn nadruk
op precedent, geleidelijkheid en traditie, dan in het afgeven op de Franse Revolutie,
wat hij overigens op briljante wijze doet. Hij heeft toch een te gunstige mening over
het Ancien Régime. Andreas is het hier niet mee eens. Hij vindt dat de Franse
Revolutie helemaal niet nodig was; dat de adel zich aanpaste aan de moderne
omstandigheden en een nuttige rol speelde; en dat onze visie op het Ancien Régime
is gekleurd door de geschiedschrijving, dat wil zeggen door de tegenstanders. Mijn
kennis is niet toereikend om dit te bestrijden. Het is natuurlijk duidelijk dat de Franse
Revolutie veel wandaden op haar geweten heeft, zoals iedere revolutie. Maar
moderniseerde zij niet ook?
's Avonds gegeten met David en Debbie Owen, de voormalige minister van BZ van
het VK. We hebben hen afgehaald in het Apollo Méridien-hotel. Vandaar per watertaxi
naar de Gouden Reaal, een restaurant aan de Zandhoek, alwaar buiten gegeten. Het
weer was voortreffelijk en het tochtje door de grachten voor hen natuurlijk erg leuk.
In tegenstelling tot zijn reputatie was hij charmant. Hij was kritisch over Madeleine
Albright maar vanwege zijn eigen rol in de Balkan zal hij wel kritisch jegens iedereen
zijn. Zij kenden Rod en Emily MacFarquhar goed: Debbie schreef een klein briefje
voor mij om aan Emily te geven. Rod en David kennen elkaar van de Trilateral
Commission. Niet lang daarvoor hadden ze in hotel Adlon vergaderd, in Berlijn, waar
Femke en ik Otto Lambsdorff mee uit lunchen hadden genomen toen wij twee weken
aan de Friedrichstraße verbleven. De wereld is klein.
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Tijdens het diner herinnerde ik mij dat ik Minoo Masani en Sheila Singh precies zo
had ontvangen, de laatste keer dat zij in Amsterdam waren: met watertaxi (van het
Amstel Hotel) naar de Gouden Reaal en daar gegeten. Nu is hij dood.

Zaterdag 7 augustus
De laatste keer dat wij Minoo hebben gezien, was in Bombay, enige jaren geleden.
Sheila Singh had toen een borrel voor Femke en mij georganiseerd waar the usual
crowd naartoe was gekomen, zoals Nani Palkhiwalla en Freddy Mehta. Maar the old
man bleef in bed - slechts een paar ogenblikken zat hij rechtop in een stoel. ‘Frits
don't grow old, it's horrible,’ herinner ik mij hem te hebben horen zeggen. Ik heb
hem zeer gemogen: mijn interview met hem in Modern Liberalism vind ik het beste
in dat boek.
's Middags met NW Airlines naar Boston. Gelukkig een upgrade naar de eerste klasse,
zodat ik de eerste tachtig bladzijden van This Blessed Plot rustig heb kunnen lezen.
Interessant boek! Rod MacFarquhar haalde mij af op Logan International Airport en
reed ons naar zijn huis in New Hampshire in anderhalf uur. Ik bracht zijn artikel over
de overgang van Mao naar Deng ter sprake, inclusief de Lin Biao-affaire - Gang of
Four. Emily is er slecht aan toe. De chemokuur heeft haar kaal gemaakt dus draagt
zij een hoedje. Ze beweegt zich aarzelend. Haar (recente) geheugen is aangetast en
zij praat ook moeilijk. Ik heb haar het eerst in de zomer van 1957 ontmoet. Samen
zijn wij naar het bal van het Amsterdams Studenten Corps gegaan. Daarna episodes
in Cambridge Mass (zij ging naar Wellesley), in de Bronx (waar haar ouders op de
Grand Concourse woonden, die nu helemaal zwart is), in Parijs, Wenen en Leiden.
Jaren later heb ik haar weer ontmoet op een symposium dat door The Economist was
georganiseerd. Dankzij haar heb ik in juni 1982 mijn artikel over The Dutch Qualm
Disease daar kunnen plaatsen. Zij heeft twintig jaar voor The Economist geschreven
en tien jaar voor US News & World Report, wat haar weinig beviel. Zij heeft haar
werk aan een biografie van Benazir Bhutto moeten opgeven. Ik ben van plan a.s.
februari een lezing in Harvard te geven. Ik zei haar bij het afscheid dat ik haar dan
wilde terugzien. ‘Full of piss and vinegar’, zoals ik haar altijd heb gekend. Zij
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gaf geen antwoord. Rory, haar zoon, heeft mij teruggereden. Leek mij een uitstekende
jongen. Maandagochtend om 09.00 uur was ik weer in Amsterdam. Het is beter
mensen te ontmoeten als ze nog leven dan naar hun begrafenis te gaan.

Vrijdag 13 augustus
Sinds maandagavond zitten wij in dit prachtige landhuis van de Edwina van Heek
Stichting, die sommige Nederlanders een week kost en inwoning biedt in een mooie
Twentse omgeving. Het weer is wisselvallig en niet erg warm. Toch goed genoeg
om iedere dag te gaan fietsen. Femke en ik doen dat; haar zuster Hanneke blijft thuis
wegens een gebroken knieschijf. Ik gebruik de tijd om Hugh Youngs lijvige boek
This Blessed Plot over Groot-Brittannië en de Europese Unie te lezen, evenals
Timmermans' Europees gemeenschapsrecht in kort bestek. Als ik dat tweede boek
nu niet lees, doe ik het nooit. Het boek van Young is fascinerend en uitstekend
geschreven: een geschiedenis van alle vergissingen en mistaxaties waaraan de Britten
zich sinds de oorlog schuldig hebben gemaakt. Young is zeer kritisch over verreweg
de meeste Britse politici: Harold Wilson breekt hij tot op de grond af. Waarschijnlijk
terecht.
Gisteren kwam de oude Hans van Mourik Broekman ons bezoeken. Hij was de eerste
in Nederland bij wie ik met mijn politieke ambities aanklopte. Dat was januari 1975.
Er lag veertig cm sneeuw. Ik werkte toen nog in Parijs. Op weg naar Broekmans huis
aan de Teven Landesweg had ik door de gladheid nog een kleine aanrijding. Ik
vertelde Broekman destijds wat ik wilde en hij heeft mij doorgestuurd naar vijf
mensen: Noud Caron, toen penningmeester van de VVD en lid van de RvB van
Unilever, die in Wassenaar woonde; Ernst van der Beugel van Bilderberg-faam;
Jerôme Heldring, ex-NRC; Carel Polak, voormalig (en uitstekend) minister van Justitie
(1967-1971), bij wie ik nog een blauwe maandag administratief recht heb gelopen;
en Peter Rauwerda, die toen bij Neratoom zat. Caron heeft mij doorgestuurd naar
Hans de Koster, ex-minister van Defensie; Heldring naar André Spoor, hoofdredacteur
NRC Handelsblad. Maar Peter Rauwerda heeft mij verreweg het meest geholpen
doordat hij actief lid van de VVD was, wat de anderen niet waren.
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Broekman zat echt op zijn praatstoel en vertelde over zijn tijd bij Shell in de oorlog
(Curaçao en Buenos Aires) en daarna over de Zout, waar hij de baas van werd, en
vervolgens KZO. Hij was ook commissaris van de Koninklijke en zo heb ik hem in
Indonesië ontmoet, toen ik daar Algemeen Vertegenwoordiger van Shell was. Hij is
nu 93.

Zondag 15 augustus
Dit is onze laatste dag op dit mooie buiten. Het weer is nog steeds wisselvallig maar
de kinderen van Aafje en Jos konden toch een rit met de koets en twee paarden
maken, die door een man in livrei werd bestuurd. Heb mijn tweewekelijkse column
geschreven. De vorige heette ‘Het belang van de bezittende klasse’; deze ‘De nadelen
van opties’. Dit voor het evenwicht. Het boek van Hugo Young heb ik voor de helft
uit. Ik ben bij het hoofdstuk dat de problemen van de Labour Party in de jaren tachtig
beschrijft - problemen die het uittreden van de Gang of Four tot gevolg hebben gehad.
David Owen was een van hen. Hij wist niet, toen wij dineerden, of hij weer lid van
de Labour Party zou worden, hoewel Tony Blair nu alles doet waar de social
democrats toen voor vochten. Rod MacFarquhar heeft zulke aarzelingen niet. Ook
hij liep over van Labour naar SDP. Hij zou onmiddellijk terugkeren, was hij niet
hoogleraar in Harvard geworden.

Woensdag 18 augustus
Bij Karel van Wolferen in Waver gegeten, met natuurlijk Femke en zijn vrouw Eithne.
Ze gaan volgend jaar trouwen. Zij wonen mooi. Zijn nieuwste boek voor de Japanse
markt is bijna af. Hij verdient daar een hoop geld mee, dat hij nodig zal hebben voor
de verbouwing van zijn huis want dat is nog lang niet klaar. Heb ook met Michiel
Patijn over zijn toekomst gepraat. Hij wil Ben Bot als PV EU opvolgen. Een alleszins
redelijk verlangen, dat ik zeker zal steunen.

Donderdag 19 augustus
Geluncht bij ING met Alexander Rinnooy Kan. Hebben naar aanleiding van mijn
column over opties gepraat. ING koopt de aandelen in
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op het ogenblik dat de opties worden toegekend. Maar waarom die aandelen dan niet
meteen uitgekeerd? Zoals ik in mijn column schreef, is het verband tussen managers
en het bedrijfsresultaat lang niet altijd duidelijk, laat staan dat tussen managers en
de koers.

Vrijdag 20 augustus
Een gesprek met de Schotse Lib/Dems. Zij zijn al in een kuil gevallen door hun leider
in het kabinet te zetten. Nu klagen ze dat hij onzichtbaar is. Dat komt ervan. Het
enige redmiddel, zei ik hun, is een nieuwe leider die niet in het kabinet zit. Maar ja,
dat kon natuurlijk niet.

Zaterdag 21 augustus
Heerlijk drie sets in Wassenaar getennist. 's Avonds het Prinsengrachtconcert met
Katia en Marielle Lebecque = 2 x piano. Vijftien min of meer bekende Nederlanders
moesten een versje opzeggen. Ik heb het eerst geweigerd want het was te flauw voor
woorden. Daarover werd ik dan weer opgebeld door HP/De Tijd. Waarom was het
dan te flauw? Ik zei dat ik het me niet kon herinneren. In Brussel zal ik niet meer
aan dat soort onzin worden blootgesteld. Nooit meer Netwerk/Den Haag Vandaag!
Heerlijk!

Maandag 23 augustus
Geluncht met Pieter Broertjes in River Café, vlak bij het Amstel Hotel. Hij heeft de
ondersteuningsbrief aan Prodi mede ondertekend en daarvoor van zijn redactie flink
op zijn kop gehad. Hij had dit gedaan, vertelde hij, uit weerzin tegen de hetze van
de Nederlandse euro's jegens mij. De rest van de tijd, zoals gezegd, stug doorgewerkt
aan de Brusselse rijstebrijberg.

Woensdag 25 augustus
De afgelopen tien dagen heb ik mij beziggehouden met de bijzonderheden van de
Interne Markt, de coördinatie van de belastingen en het financiële dienstenverkeer.
Niet zozeer moeilijke materie als wel ingewikkeld en vooral veel. Maar ik moet mij
toch in al die details verdiepen dus ik kan er het beste met een plons in springen.
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Vrijdag 27 augustus
Heb met Joshuo Livestro gesproken. Ik wil hem als mijn B-functionaris. De
Commissie vergaderde in het Charlemagne-gebouw. De zaal was afschuwelijk.
Vervolgens een paar heerlijke dagen in Frankrijk, helaas enigszins aangetast door
het vreten van dossiers.

Dinsdag 31 augustus
In Brussel voor lange gesprekken met mijn beide DG's. De materie begint een beetje
voor me te leven. Laurs Nørlund en Laurence de Richemont waren erbij. 's Avonds
naar De Bitterzoet van Dennis Potter in het Lunatheater geweest. Goed toneelstuk,
uitstekend gespeeld. Tussendoor een uurtje met de ELDR-euro's, onder wie Van der
Laan, die de MSD-affaire in de hoorzitting wilde oprakelen. Alsof die niet hoog en
breed was afgedaan. Zij heeft een schotschrift erover in zee gestuurd, ik dus een
weerwoord. Van Thom de Graaf kreeg ik een brief (c.c. haar en Dijkstal) dat hij mij
onverkort steunt. Waar zou zij toch die valse manieren hebben geleerd? Op de
terugweg naar Amsterdam in Rotterdam zestig flessen Pauillac Hautbage Libéral
gekocht. Kostte me een lieve duit maar wijnhandelaar Van Vollenhoven houdt ermee
op. Dit was alles wat hij nog had.

Donderdag 2 september
Terug naar Brussel voor twee gesprekken met de dames Randzio-Plath en Ana Palacio
(zuster van de Commissaris), voorzitters van de Economic and Monetary Affairs- en
de Legal Affairs and Internal Market-commissies van het EP waar ik mee te maken
heb. Beide stevige en zakelijke dames, de een gematigd links, de ander redelijk rechts.
Vooral Palacio leek mij een leuk mens.

Vrijdag 3 september
Een kleine ontvangst bij Pieter Broertjes ter gelegenheid van de lancering van Reflex
en het Magazine, evenals van mijn afscheid als columnist. Daarna met Paul Cliteur
en Andreas Kinneging over Tom Paine's The Rights of Man gelezen. Dat traktaat is
gericht tegen Burke. Beide boeken uitstekend geschreven. Alles afwegende, sta ik
toch dichter bij Paine.

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

24

Zondag 5 september
Wat een fantastische dag. ‘Zonnige septembermorgen.’ Om 09.00 uur stond ik op
de baan. Twee sets gespeeld met Hans, Anton en Erik. Een gewonnen, een verloren.
Het Vondelpark lag er betoverend bij. 's Middags mij voorbereid op de hoorzitting
van morgen. 's Avonds gegeten in Femke's tuin, waar het paradijselijk was. In de
krant van 27 augustus werd Kader Abdolah in Zomergasten afgemaakt door Max
Pam. Deed mij denken aan die belachelijke sessie die ik in de verkiezingscampagne
met hem in De Balie had. Kon toen nauwelijks een woord uitbrengen of hij
schreeuwde erdoorheen. Max Pam: ‘Ik geloof niet dat zoiets ooit in enig ander land
kan worden uitgezonden, en dat het bij ons toch gebeurde lijkt mij het bewijs dat wij
in hoge mate bereid zijn de kritische houding op te offeren voor de multiculturele
tolerantie.’

Maandag 6 september
Ben door het EP gehoord. De hoorzitting viel mij mee. De vragen waren tamelijk
algemeen. Hier en daar moest ik wat waffelen. Maar Ana Palacio noteerde in haar
verslag: ‘La grande majorité des membres s'est montrée pleinement convaincu de
l'intégrité et de l'indépendance personnelle du commissaire délégue et a estimé qu'il
possédait l'expérience et l'habilité politique nécessaires ainsi qu'une maîtrise
suffisante des dossiers afin de mener à bien ses futures responsabilités au sein de la
Commission européenne.’ Maar de euro's Max van den Berg, Hanja Maij en Van
der Laan bleven klagen. Allicht, want zij willen helemaal niet dat ik op deze stoel
kom te zitten. En de Nederlandse media daar maar achteraan hollen.

Woensdag 8 september
Een heerlijke lunch met Ku, de vertegenwoordiger van Taiwan in Nederland. De
keuken van het restaurant Saphire is uitstekend. Helaas was de conversatie
inhoudsloos.

Zondag 12 september
We hebben deze week fantastisch weer gehad. Een heerlijke nazomer. Dit weekeinde
leek sterk op het vorige wat betreft tennis en eten in Femke's tuin. Vanmorgen heb
ik met 6-1, 6-4 van Henk van
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Os verloren. Er was één verschil: ik hoefde mij niet meer voor te bereiden op mijn
hoorzitting want die heb ik achter de rug.

Maandag 13 september
Geluncht bij de Britse ambassadeur, Dame Rosemary Spencer. Ze vertelde mij wie
ik in Londen moest opzoeken en welke Britse belangen ter zake van de Interne Markt
op het spel stonden. Heb het gehad over homoseksuele Britse spionnen en zei dat
men het niet over de Comintern maar over de Homintern moest hebben. Weet niet
of dat nu zo handig was. Met de auto naar Straatsburg, waar dinsdag 14 september
om 9.00 uur Prodi in het EP een toespraak hield. Hij wilde landen als Wit-Rusland
en Kroatië een ‘virtueel lidmaatschap’ aanbieden. Niemand weet wat dat nu weer
inhoudt. 's Avonds in de tuin van een alleraardigst restaurant met David Byrne
gegeten. Hij gaat zich bezighouden met consumentenzaken.

Woensdag 15 september
Ontbeten met Antonio Vitorino, die verantwoordelijk wordt voor Binnenlandse Zaken
en Justitie. Ik heb met hem gesproken over de asielzoekersproblematiek, zoals ik dat
ook met David Byrne had gedaan. Of Vitorino ontvankelijk is voor mijn argumenten,
weet ik niet. Er zijn weinig asielzoekers in Portugal. Om 12.00 uur werd er gestemd
over de Commissie. De meerderheid was voor goedkeuring: 400 vs. 150. Alles liep
dus af met een sisser. Hanja Maij en de Groenen waren er als de kippen bij om mij
geluk te wensen, Lagendijk van GroenLinks is zijn zwartboek tegen mij blijkbaar
ontschoten. Daarna geluncht met Pedro Solbes en ons beider kabinetschefs. Hij is
een zwaargewicht.

Donderdag 16 september
Berenschot-congres in Huis ter Duin, à raison van tien mille voor de Amsterdamse
Bachsolisten. Had een sterke tekst van Ben Smulders. Aardige discussie over
public-private-partnerships met Alexander Rinnooy Kan en Elco Brinkman.

Vrijdag 17 september
Beëdiging in Luxemburg. Klasse-uitje in de bus. Geluncht met de
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Nederlandse rechter Kapteyn, die over de problemen van het Europees Gerechtshof
sprak. Ook een afspraak gemaakt met DeWost, hoofd Juridische Dienst. Die zei
namelijk: ‘Hoe kun je over een Europese identiteit spreken met 100 miljoen moslims
in de EU?’ Zo veel inwoners heeft Turkije namelijk over enige tijd.

Zaterdag 18 september
Commissievergadering. Vervolgens De boeken der kleine zielen in de geheel
gerenoveerde Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Edda Barends was uitstekend.
Mijn laatste column in de Volkskrant, over beeldvorming.

Zondag 19 september
Buitenhof. Was niet veel aan, door gebrek aan tegenspel. Michiel Bicker Caarten in
de namiddag voor een opname ten behoeve van de eerste verjaardag van zijn zender
(Business News).

Maandag 20 september
Met DeWost over het Hof van Justitie en de Turkse toetreding gesproken. Lijkt me
een geschikte man. Ik heb mijn bijzondere belangstelling voor juridische vraagstukken
genoemd.

Dinsdag 21 september
Een gesprek met minister Liddell uit Londen, die een mooi Schots accent heeft.
Vervolgens de Finse minister Sasi, met wie ik het Interne Markt-programma voor
de rest van hun voorzitterschap heb besproken. Sympathieke man, lid van de
Conservatieve Partij, in tegenstelling tot de sociaal-democraat Liddell. Maar ja - wat
stelt de Britse sociaal-democratie sinds Tony Blair nog voor? Met Femke naar de
Tweede Kamer, waar mijn ontslagbrief door Jeltje werd voorgelezen. Haar antwoord
was heel aardig. De griffier De Beaufort zal haar erbij geholpen hebben. (Ik ken hem
sinds 1978, toen hij griffier van de Kamercommissie-BZ was. We hebben nog in
dezelfde rondavel in de Libanon geslapen, hij gekleed in een soepjurk.) Toen weer
terug naar Brussel voor het Noord-Zuid (VVD/VLD)-diner. Ik eindigde mijn toespraak
met het Chinese spreekwoord: ‘Wie lang genoeg aan de oever van de rivier zit, zal
uiteindelijk het lijk van zijn tegenstander voorbij zien drijven.’ Algehele hilariteit.
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Woensdag 22 september
Brief van Paul Sneijder, NOS-Brussel, waarin werd herhaald wat ik had gezegd op
het promofilmpje dat de Commissiediensten van mij op en om het Binnenhof hadden
gemaakt. Die tekst was niet vleiend voor de media, die ik ‘zeikerds’ noemde. Het
commissieteam had mij gevraagd met mijn medewerkster Deirdre uit Binnenhof IA
te komen wandelen, op een bankje te gaan zitten en iets tegen haar te zeggen. Denkend
dat het alleen om de beelden ging (dat hadden de Commissiediensten ook gezegd)
ben ik toen zo onvoorzichtig geweest mij aldus uit te laten. Sneijder gaf mij de
gelegenheid dit voor de camera toe te lichten. Ik heb daarop gezegd dat een en ander
‘onverzorgd’ was (wat heet!) en niet had mogen worden uitgezonden. Ook stom van
de Brusselse diensten om dat geluid op het net te zetten zonder mij te vragen of dat
wel goed was. Gewraakte uitzending + commentaar dus in het Journaal. Belachelijk!
Het Journaal is toch voor nieuws? Is dit nieuws? En dat op de tweede dag van de
Algemene Beschouwingen! Niets belangrijkers te melden?

Donderdag 23 september
Lunch met Günter Verheugen die ‘ein Haufen Problemen’ had. Hij zou zijn DG Van
der Pas kwijtraken want commissarissen mochten geen DG van de eigen nationaliteit
hebben. (Nieuwe regel, mij onbekend.) Verder was hij het oneens met Prodi over de
uitbreiding. Die wilde snelle toetreding en lange overgangstermijnen. Verheugen wil
korte overgangstermijnen. Ik ook. Ten slotte klaagde hij over de tegenwerking in de
Commissie. Ik heb het gevoel dat hij veel liever de baan van Scharping, de Duitse
minister van Defensie, had gehad en daarom hoopte dat die SG NAVO zou worden.
Maar S. wil graag Schröder opvolgen, dus geen SG NAVO worden zodat Günter wel
naar Brussel moest. Donderdagavond hebben wij het appartement Louizalaan 349
voor BEF 12 miljoen gekocht - NLG 650.000.

Zondagochtend 26 september
Tennis met Constant Delprat en zijn dochters Coes en Maartien. Dat werd
Amsterdamse Bachsolisten tegen medici, want Maartien is zakelijk leider van de
ABS. Zij en ik hebben overtuigend gewonnen. Het was heerlijk fris tennisweer.

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

28

Maandag 27 september
Met de trein naar Brussel, waar ik om kwart over elf aankwam. Ik hoop dat ik dit
tempo kan aanhouden want dat geeft mij vier nachten in Brussel en drie in Amsterdam.
Een kort maar krachtig weekje in Brussel en een rustig weekend in Amsterdam om
mijn dossiers door te nemen.

Dinsdag 28 september
Gisteravond laat in Helsinki aangekomen. Heb het diner moeten missen vanwege de
toespraak die ik in Hasselt over ‘mythe en werkelijkheid van het Nederlandse
poldermodel’ had te houden. Dat had niet zozeer te maken met harmonieuze
verhoudingen en goed overleg, zei ik, als wel met harde politieke strijd om de
bezuinigingen door te voeren die nodig waren voor de lastenverlichting die
loonmatiging mogelijk moest maken. Het was een solide tekst, die ik eerder in
Hamburg en Parijs had gebruikt en die ook in Liberaal Reveil heeft gestaan. De zaal
was vol met zo'n 1200 mensen. De Vlamingen zijn veel eerder voor dit soort
bijeenkomsten te porren dan wij. Patrick Dewael was er helaas niet. Hij moest zijn
regeringsverklaring afleggen. Iedereen erg vriendelijk en voorkomend. Vanwege de
tijd moest ik met een helikopter naar Zaventem.
Dit bezoek is eigenlijk verspilde tijd. ‘Temps perdu,’ zei Pascal Lamy, ‘et ça s'empire.’
Volgens hem kwam het door het toegenomen aantal lidstaten. Prodi is een matig
spreker, de Finse MP Lipponen niet veel beter. Prodi kwam weer met zijn ideeën over
een snelle toetreding van kandidaat-lidstaten met lange overgangsperioden. Maar
Verheugen, Patten en Lamy zijn daar in ieder geval tegen. We krijgen een eerste
discussie daarover op 5 oktober, in Straatsburg. Ik ben benieuwd.
Een vrij zinloze bijeenkomst met minister Sasi, met wie ik de week daarvoor in
Brussel al zaken had gedaan. Verder een tamelijk bespottelijke zogenaamde ‘plenaire
bijeenkomst’ met MP Lipponen en Prodi, die beiden niet veel meer dan vage
algemeenheden en flauwe grappen over hun lippen konden krijgen. En daar werd
nog om gelachen ook. Hovelingen! Om 19.10 uur waren we terug op Zaventem.

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

29

Woensdag 29 september
Ontbijt in het Breydel-gebouw en Commissievergadering. Daarna een bijeenkomst
om het idiote plan van Viviane Reding (mijn Luxemburgse collega) te bespreken.
Zij wil dat de Commissie - als publiekrechtelijk lichaam - lid wordt van een
privaatrechtelijke stichting tegen de sportdoping. Vervolgens twee bijeenkomsten
met respectievelijk Ana Palacio en Christa Randzio-Plath. De een Duitse
sociaal-democrate (uit Hamburg), de ander een Spaanse christen-democraat. De een
ordnungsgemäss lastig, de ander praktisch en makkelijk.

Vrijdag 1 oktober
Met de auto naar Den Haag om een symposium van de Teldersstichting bij te wonen,
waar onder anderen Couwenberg sprak - gepassioneerd en overdreven. Hij haalde
er ook van alles bij. Paul Cliteur was uitstekend. 's Avonds met het vliegtuig naar
Straatsburg. Want daar moest ik op

Zaterdag 2 oktober
een Europese cultuurprijs uitreiken aan Guy Sorman. Ik deed dat graag want ik mag
hem en het leven van een liberaal in Frankrijk is niet eenvoudig. Op de een of andere
manier zijn het daar allemaal jakobijnen. In mijn toespraak heb ik dan ook maar een
klaroenstoot voor het liberalisme laten horen in dat christen-democratische Alsace.
Sorman is ongelofelijk productief. Ik vermoed dat de diepgang daar wel eens onder
lijdt. Hij ging die middag naar Bombay, waar hij aan een boek over India werkt. Hij
vertelde ook dat hij met Rik Schipper naar Taiwan was geweest. Wie zich ook in
Straatsburg bevond, was Pflimlin, laatste president van Frankrijk vóór De Gaulle.
Werd aan hem voorgesteld en zei dat het een eer was. ‘Pour moi aussi,’ antwoordde
hij met een dun krakerig stemmetje. De man moet tegen de honderd zijn. Aardige
mensen, die Alsaciens, velen tweetalig: Duitsland is hier in velerlei opzicht zeer
nabij.

Dinsdag 5 oktober
Met de Sabena op en neer naar Straatsburg. Lunch met de ELDR-leden van het EP,
onder wie Pat Cox en Jan Cees Wiebenga. Vervol-
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gens Commissievergadering, waarin ik mijn New Strategy for the Internal Market
moest verdedigen. Dat was niet moeilijk. Er waren wat opmerkingen maar die heb
ik beloofd mee te zullen nemen bij de vervaardiging van het definitieve document
in november. Het is de bedoeling het te laten aannemen door de Europese Raad van
Helsinki, midden december. Daarna naar de Commissievergadering van het EP. Men
toonde zich daar blij verrast dat ik zo snel was gekomen na aanvaarding van dat
voorstel en ook dat ik het persbericht had opgehouden. De te verwachten vragen heb
ik op de gebruikelijke wijze beantwoord. De voorzitters, Ana Palacio en Christa
Randzio-Plath, hadden ruzie, wat mijn taak er niet makkelijker op maakte. Met de
vlucht van 21.35 uur terug naar Brussel. In het toestel heb ik met DeWost over die
onzin van de anti-dopage-stichting gesproken. Hij was het met mij eens.

Donderdag 7 oktober
Geluncht met Morris Tabaksblat en enige anderen van de European Round Table in
het Concert Noble, waar ook het VVD-VLD-diner had plaatsgehad. Een merkwaardig
interieur: mi Art Deco mi Berlage. Helaas had ik weinig tijd. 's Avonds met de auto
naar Luxemburg, waar ik om 20.00 uur een ontmoeting had met de Finse minister
van Financiën Niinistö, die de Ecofin zou voorzitten. Gegeten met Michel Vanden
Abeele en Laurs Nørlund.

Vrijdag 8 oktober
Ecofin in Luxemburg. Gerrit Zalm was er, geschikt als altijd. Verder Wim Duisenberg,
die er slecht uitzag. Ik had twee agendapunten, waaronder het lage BTW-tarief voor
arbeidsintensieve diensten. Dat had in Turku tot veel geharrewar geleid want Portugal
wilde daar ook de restauration onder laten vallen en daar waren de Duitsers, vanwege
het mogelijke verlies aan inkomsten, fel op tegen. We dachten het aan de lunch te
hebben opgelost door een verklaring van mijn kant dat we een Portugees verzoek
om hun regiem voort te zetten sympathiek zouden beoordelen. Maar na de lunch
kwamen de Spanjaarden, die daarvóór hun mond hadden gehouden, plotseling met
hun eigen probleem, dat vergelijkbaar was met dat van de Portugezen. De Duitsers
wilden daar weer absoluut niets van weten.
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Ten slotte heeft Strauss-Kahn de Spanjaarden de mond gesnoerd. Die man heeft
duidelijk overwicht. Maar: waar is dit allemaal om begonnen? Om werkgelegenheid
te scheppen. Komen die banen er ook? Komen er meer kappers omdat zij onder het
lage BTW-regiem gaan vallen? Nauwelijks. Wie is met die onzin gekomen? De
regeringsleiders, die weer eens voor een ogenschijnlijk plausibele maar verkeerde
gedachte zijn gevallen, tegen de zin van de Commissie. Terwijl wij onze tijd zitten
te verdoen, gaat de werkelijke wereld door. Ook bilateraaltjes met Gordon Brown,
Strauss-Kahn en Hans Eichel. Was pas om 21.00 uur thuis in Amsterdam.

Zaterdag 9 oktober
Het blijkt moeilijk dit dagboek dagelijks bij te houden. Als ik 's avonds klaar ben
met mijn dossiers heb ik meestal geen zin meer. Misschien gaat het binnenkort beter
want de meeste dossiers komen keer op keer langs, heb ik gemerkt. 's Middags
kwamen Kinneging en Cliteur bij mij. We hebben gepraat over Fichte's Die
geschlossene Handelsstaat. Geschreven in 1805 of zo, staat de hele DDR erin. Over
het belang van Ideeengeschichte gesproken! Ik heb behoefte aan een stuk waarin we
kort samenvatten wat we de laatste anderhalf jaar hebben gelezen.

Zondag 10 oktober
Lunch thuis met Nicolette, Victor Halberstadt en zijn Masha, Karel van Wolferen
en zijn Eithne. Ik heb Rouge d'Ottrott geschonken, lekkere rode wijn uit de Elzas:
zacht en koel. Daarna een Italiaans barokconcert door de ABS in de Meervaart.
Hanneke mopperde op Henk Rubing. Ze vond de vioolconcerten van Vivaldi te
rommelig. We waren allemaal erg ingenomen met de nieuwe Venezolaanse fagottist.

Dinsdag 12 oktober
Een dag van voorbereiding: kabinet, uitbreiding, Primarolo-group in Fiuggi. 's Avonds
een alleraardigst barokconcert in het Palais de Lorraine door het Ensemble van de
EU onder leiding van Ton Koopman. Veel jonge vrouwen die met brio speelden.
Goed dat te zien. Eindelijk iets wat op gelijke kansen begint te lijken.
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Woensdag 13 oktober
Commissievergadering, hoofdzakelijk over de uitbreiding van de Unie.
Onderhandelingen zullen worden geopend met twaalf kandidaat-lidstaten. Dus niet
met Turkije. Dat is tenminste iets. Voor de rest stelde de discussie weinig voor. Hoe
dat moet met die uitbreiding mag Joost weten. Als de unanimiteitsregel niet wordt
beperkt, krijgen we het liberum veto van de Poolse Landdag. Maar die krijgen we
sowieso. Ik zou niet weten hoe een EU met 27 lidstaten te besturen valt. Niemand
heeft daar een helder idee over. Prodi zelf is uit op een goedkoop succes. De
Commissie blijft achter met een onmogelijk probleem. In de discussie van de
Commissie stelde niemand basale vragen - ik ook niet. Ik vind het wat vroeg om nu
al heterodox te zijn. Dat stadium zal eens aanbreken, maar nu nog niet.

Donderdag 14 en vrijdag 15 oktober
We zijn gisteravond om 20.15 uur in Rome aangekomen en wilden om 21.00 uur
aanzitten aan een diner in dit schitterende hotel in Fiuggi, zo'n zestig km ten zuiden
van Rome. Dat heeft tot een dodenrit geleid. Een auto van de Guarda de Finanzas,
een militair korps van 60.000 man, met zwaailicht en sirene vóór ons, heeft alle
verkeer opzij gedrukt en wij reden daar als gekken achteraan. Ik heb maar opzij
gekeken. Gelukkig was Femke er niet bij - die had doodsangsten uitgestaan. Later
hoorde ik van Dirk Witteveen (DG Belastingen in Den Haag) dat de douaneautoriteiten
in China een klein leger vormen. Daar rijden de auto's even hard, maar dan midden
op de weg. Zo zijn onze communistische manieren. Hoe dan ook, we zijn veilig
aangekomen en aan het einde van het diner waren zelfs onze koffers er, die we zeer
tegen onze zin in Fiumicino hadden moeten achterlaten.
We hebben hier twee dagen gepraat over schadelijke belastingconcurrentie. Heb wat
sociale contacten gelegd met Oostenrijker, Italiaan, Fransman, Belg en natuurlijk de
Britse voorzitter Dawn Primarolo, die dat goed deed. Verder met Barbara Hendricks,
de Duitse staatssecretaris Belastingen, die uit Kleef komt en aardig Nederlands
spreekt. Het hotel was schitterend. Begin van deze eeuw. Heb in het dorp twee aardige
borden gekocht. Omgeving ook mooi.
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Maandag 18 oktober
Geluncht met Erkki Liikanen, mijn Finse collega. De middag gevuld met briefing
sessions en bezoeken. 's Avonds naar een alleraardigste film gekeken: East is East
geheten, over de aanpassingsproblemen van een Pakistaan in Engeland. Dit in het
Kladderadatsch Theater, dat nog uit de tijd van de stomme films dateert. Maar je zit
er uitstekend.

Woensdag 20 oktober
Commissievergadering over de Intergovernmental Conference (IGC). Er was nogal
wat weerstand tegen het rapport-Dehaene waar dit (1) een aanmerkelijke uitbreiding
van Qualified Majority Vote (QMV) voorstelt en (2) de Commissie verzoekt een
conceptverdrag op tafel te leggen. 's Avonds een diner met een dozijn
vertegenwoordigers van de buitenlandse pers, onder wie Jean Quatremain van
Libération, die een doorn in de zijde van Prodi's woordvoerder Levi (‘call me Ricky’)
is. Diens 12 uur persconferentie bestaat naar het schijnt uit nieuws in de trant van
‘De president heeft goed geslapen’. Bovendien was die conferentie ‘off’ maar zij
werd wel per tv uitgezonden. Ik kreeg nogal wat vragen over Prodi's presidentiële
manieren maar daar ben ik omheen gewandeld.

Zaterdag 23 oktober
Naar meubels voor ons nieuwe appartement gekeken; vervolgens een demi-regenjas
en overhemden gekocht bij Oger in de P.C. Heb hem geplaagd met zijn jonge bruid.

Zondag 24 oktober
Vanmiddag in de Koepelzaal van het Sonesta-hotel naar Annie Proulx geluisterd,
Amerikaanse schrijfster uit Wyoming, onder ander van The Shipping News.
Interessante vrouw. Zij trad op in een programma van het John Adams Institute onder
leiding van Anne Wertheim. Ik heb eens een inleiding tot Francis Fukuyama voor
haar gedaan. Femke had drie fazanten gekocht. Harm, Jay Henry en Hanneke hebben
ons geholpen die beestjes op te eten, wat erg gezellig was.
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Maandag 25 oktober
Geluncht met Chris Patten in een Thais restaurant. Lekker en (relatief) goedkoop.
Heb met hem gesproken over de toetreding van Turkije.
Verder over de geringe invloed die de EU in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
heeft. Ik waarschuwde tegen het eurocentrisme van hen die dachten dat al het goede
(en natuurlijk al het kwade) uit Europa kwamen. Wij zijn niet in staat het
fundamentalisme in Turkije, Iran, Soedan, Egypte of Algerije te stuiten. Dat volgt
zijn eigen dynamiek.

Woensdag 27 oktober
Debriefing van mijn kabinet om 11.00 uur. Daarna geluncht met Joshua Livestro in
de Salon de la Convivialité. Om 16.00 uur per auto naar Middelburg, waar ik moest
spreken op de 25ste verjaardag van de TOTAL-raffinaderij. Ik heb toen maar een (zeer
bescheiden) lans voor kernenergie gebroken, zeggende dat op de lange termijn de
keuze tussen kolen en uraan is. Voor de omgeving is kolen verschrikkelijk, dus blijft
uraan over. De bijeenkomst was in de Abdij, die betoverend was. Ik was daar nog
nooit geweest. De vier Freedom Awards van Roosevelt worden daar uitgereikt. 's
Avonds naar Luxemburg. Veel mist op de weg, zodat ik na twaalven aankwam.

Woensdag 3 november
De Commissievergadering ging over twee zaken. (1) Benoemingen. Loyola maakte
zich impopulair door tot vier keer toe te klagen over het gebrek aan geografisch
evenwicht. Verder vond zij dat er werd gediscrimineerd tegen hen die niet Frans of
Engels als moedertaal hadden. Ik kwam daarop met mijn Chinese kok. Een Chinees
restaurant dat adverteert voor een Chinese kok discrimineert toch ook niet tegen
andere koks? Discriminatie was ongerechtvaardigd onderscheid en niet
gerechtvaardigd, zei ik. De werktalen in Brussel waren nu eenmaal Frans en Engels,
afgezien van Duits, dat natuurlijk veel terrein had verloren. (2) De
antidiscriminatievoorschriften. De Juridische Dienst vond dat art. 13 van het Verdrag
daar niet voor was geschreven. Bovendien waren de bepalingen vaag en strijdig met
het subsidiariteitsbeginsel. Ik ben het daarmee eens en vroeg De-
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Wost zijn advies in de vergadering te herhalen. Maar te weinig commissarissen willen
deze onzin tegenhouden dus zal het wel doorgaan. Ook hier heeft de politieke
correctheid toegeslagen. 's Avonds eerst naar een receptie van Britse verzekeraars met Laurence de Richemont - in het mooie gebouw van De Warande, in een korte
zijstraat van de Hertogstraat. Vervolgens voor een mondelinge vraag naar het EP.
Slaapverwekkend want: vraag is bekend; antwoord door mijn ambtenaren geschreven;
ik lees het op; andere MEP'ers interveniëren; ik vat samen. Dus geen interrupties en
geen tweede termijn. Zo komt een debat nooit van de grond.

Donderdag 4 november
Een mistig dagje. Gezellig geluncht met Laurs Nørlund. Volgens hem zijn er drie
archetypische leugens: (1) The cheque is in the mail; (2) I'll still respect you in the
morning; en (3) I'm from the European Commission and I'm here to serve you. 's
Avonds een diner met praatje van mevrouw Hämälöinen, het Finse lid van de Raad
van Bestuur van de ECB. Volgens haar biografie doet ze als hobby aan buikdansen.
Zou je niet denken als je haar ziet. Ook aanwezig waren Michaele Schreyer, Elly
Plooy en Jacques Santer, de vorige Commissie-President.

Zaterdag 6 november
's Ochtends een stevig gesprek met Henk Rubing, waarvan verslag aan de
Amsterdamse Bachsolisten (bestuur natuurlijk) daarna. Het Weihnachtsoratorium
levert ons een verlies van zo'n f75 mille op. We eindigen het jaar dus met een schuld
van f150 mille, wat heel vervelend is. 's Avonds een diner in het Mauritshuis om de
zelfportretten van Rembrandt nog eens te zien. Dit keer als gast van ING. Alexander
Rinnooy Kan was er natuurlijk, evenals Anton Zijderveld, Hans van Mierlo (met
Connie Palmen), Herman Wijffels en Hella Voûte. Bram Peper en Neelie kwamen
wat later. Klaas de Vries was er ook, die heel complimenteus was over Hans
Hoogervorst.

Dinsdag 9 november
Londen. Begon met het Today-radioprogramma over (1) lord Levene, de Lord Mayor,
die had gezegd dat de beurs het goed had gedaan hoewel het VK niet aan de euro
deelnam - wat zou betekenen
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dat het VK niet aan de EMU behoefde deel te nemen - en (2) de zogenaamde
harmonisatie van de Europese belastingstelsels. Die harmonisatie heb ik natuurlijk
ontkend. Vervolgens ontbijt bij de Lord Mayor in Mansion House. Een ‘working
breakfast’ is niet de enige Amerikaanse gewoonte die de Engelsen hebben
overgenomen. Men begint hier nu veel eerder dan vroeger. Toen ik hier werkte
(1968-1970) begon ik om 09.00 uur. Dat was de ‘vroege shift’. Werner Flachs, mijn
Zwitserse collega, en ik besteedden dan het eerste halfuur aan het roken van een pijp.
Dat was onze ‘smoke in’. Om 09.30 uur kwam de ‘late shift’ aankakken. En de
coördinatoren en zo kwamen om een uur of tien. No longer. Men is om 08.00 uur al
aan het werk. De traders beginnen om 07.00 uur. Judith Mayhew, voorzitter van de
City Corporation, is verbonden aan een advocatenkantoor dat 24 uur per dag werkt.
Dit alles om de beurzen in Tokio, HK en NY bij te houden. Men zegt dat een miljoen
mensen in Londen in de financiële wereld werken: vier miljoen in het gehele VK. Al
die mensen werken in internationaal tempo: de 24-uurseconomie. Wat een
cultuurshock! Die dateert van de big bang van 1985. Men zegt wel dat de cultuur
van een land slechts heel langzaam verandert, maar dat is in Engeland toch bepaald
niet het geval (noch in Korea).
Na het ontbijt een bezoek aan Eddie George, gouverneur van de Bank of England,
de ‘old lady of Threadneedle Street’. We hebben het gehad over het toezicht op
financiële instellingen, in het bijzonder conglomerates. Daarna weer terug naar
Mansion House voor een gesprek met voorlieden van de financiële wereld over het
Financial Services Action Plan. Gelukkig was John Mogg, mijn DG, erbij voor de
moeilijke vragen. Vervolgens een lunch met politieke journalisten, in het gebouw
van de Europese vertegenwoordiging onder leiding van Geoffrey Martin. Die zat de
lunch zeer bekwaam voor. Maar de discussie was moeilijk. De Britten zijn totaal
verkrampt waar het Europa betreft. Het debat betreft ook niet zozeer de EU als wel
de positie van Great Britain in de wereld. Het VK is de enige lidstaat die wo II heeft
gewonnen. Alle andere lidstaten hebben die oorlog op de een of andere manier
verloren. Dat schept een ander perspectief. Na de lunch een debriefing voor de
EU-ambassadeurs maar daar was bitter weinig aan.
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Woensdag 10 november
Commissievergadering over bananen, phtalaten en nitraten. Heb gezegd hoe
ongelukkig ik was met de EU-opstelling inzake de bananen en kreeg bijval van Pascal
Lamy. Ook Prodi vond die opstelling maar niets. Daarna bezoek van George Vassiliou,
de Cypriotische onderhandelaar, die ik eerder op Cyprus had ontmoet. Hij was
president van Cyprus van 1985-1989. Een man van internationaal niveau. Ten slotte
diner met Jan Zielonka en Derk-Jan Eppink in Papa e Citti. Zielonka werkt nu op
het Europees Instituut in Florence. Hij had met Amato een rapport over de uitbreiding
geschreven en ging dat aan Prodi aanbieden. Zijn inzichten en de mijne komen
wonderwel overeen. Heel behoorlijke publicitaire fall-out van mijn bezoek aan
Londen.

Donderdag 11 november
Een briefing over e-commerce met Ben Smulders en Florika Fink-Hooyer.
Ingewikkelde materie. Vervolgens met de auto naar Den Haag. Eerst naar Nico en
Maggie: mijn tweede kleinzoon! Gijs Leonard! Twee kleinzoons, die Daan en Gijs
heten: goede Hollandse namen. Vervolgens naar de Kamer, waar mijn afscheidsfeest
alleszins geslaagd mocht worden genoemd. Leuke mensen, leuke muziek (steelband
+ Franse en Spaanse liedjes). Hans Dijkstal sprak voortreffelijk: geestig met een
stevige serieuze basis. Ik sprak navenant, tot groot genoegen van Jeltje van
Nieuwenhoven. Alle VVD-ministers waren er, plus die van D66. Zelfs Wim Kok
kwam even kijken. Na afloop eten bij de Chinees met: Jos, Hans H., Clemens, Meint,
Ernst, Laila, Andrea, Deirdre, Artha en Femke. Oergezellig. Het oude groepje van
‘happy hour’ waarmee ik zo veel kattenkwaad heb beraamd.

Vrijdag 19 november
Naar Parijs. Het begon al met de annulering van de Thalys. We kwamen dus een
halfuur te laat aan. Mijn eerste gesprek was met de staatssecretaris die ook de
Posterijen onder zijn hoede heeft. Laurence, die mee was, zegt dat ik in Parijs de
reputatie van een ultraliberaal heb. In ieder geval begon de man met een geharnaste
verdediging van het Franse standpunt. Dat komt neer op: geen verdere liberalise-
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ring. Hij haalde verschillende keren Martin Bangemann aan, die het Franse standpunt
zou hebben veronachtzaamd, Frankrijk in dit verband als quantité negligeable
behandelend. Ik heb hem maar laten uitrazen. Dat is in zulke omstandigheden
verreweg het beste. Ik moet later maar zien of ik tot een zinnig gesprek met hem kan
komen. Lunch met minister Sautter in Bercy. De commandotoren van de Franse
economie, zoals ik spottend zei. Ik had hem al in Fiuggi ontmoet. Hij maakte een
aangename en bekwame indruk. Wij hebben het natuurlijk over de ‘tax package’
gehad. Anne Lelorier van de Financial Services Policy Group was er ook dus heb ik
maar gezegd dat ik het Franse argument in de ‘bonus-malus’-zaak ‘apprecieer maar
niet noodzakelijk volg’. In feite vind ik dat de Commissie hier spijkers op laag water
zoekt. Moet zien of ik daar niet vanaf kan komen. Dit terzijde.
Het valt op dat de Fransen menen dat de EU ‘iets van hen’ is, terwijl de Britten
vinden dat de Unie ‘iets van die anderen daar’ is. Een gevoelsmatige indruk met
grote politieke consequenties. 's Middags drie gesprekken met experts op het gebied
van banken en verzekeraars. Zoals ik tegen Femke zei, voel ik me dan enigszins als
een aap die naar een uurwerk kijkt (naar Piet de Jong). 's Avonds chaos op CdG want
de LH was ook geannuleerd. Laurence heeft ons vliegensvlug op een AF-vlucht
overgeboekt. Volgde een dodenrit door de nacht van CdG 1 naar 2. Daar aangekomen
schoot Laurence er weer vandoor om ons in te schrijven. Voortreffelijk. Zonder haar
hadden we in Amsterdam of Düsseldorf gezeten, maar niet in Berlijn.

Zaterdag 20 november
We zitten in een hotel in het voormalige West-Berlijn, vlak bij de Ku-damm. Steeds
meer verschuift het zwaartepunt van Berlijn naar het Stadtmitte, in het voormalige
Oost-Berlijn. We hebben daar in het voorjaar twee weken gewoond, in de
Friedrichstraße nabij Checkpoint Charlie. Femke en ik zijn zeer onder de indruk van
Berlijn: een bijzondere stad, om veel redenen, met brede straten en veel groen, waar
veel te doen is. We gaan naar de Kupferstich-tentoonstelling: tekeningen en etsen
van deze eeuw, waaronder Duitse expressionisten als Georg Gross en Max Beckmann.
Zeker voor een politicus om van te smullen. 's Avonds zouden we La Bohème in de
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Komische Oper gaan zien. Door ziekte is dat een opera van Rimsky-Korsakov
geworden. Het sprookje van de Tsaar, een soort Assepoester-verhaal. Alleraardigst
en voortreffelijk geregisseerd door Harry Kupfer.

Zondag 21 november
Geluncht met Willem Wansink van Elsevier en zijn vrouw Michèle de Waard van
NRC Handelsblad, in restaurant Borchart (Französische Straße). Goed gegeten en een
interessant gesprek. Willem vertelde dat hij in Bonn uitsluitend omging met politici
en ambtenaren (en natuurlijk andere journalisten) maar hier ook met artiesten en
schrijvers. Zij wonen in Prenzlauer Berg. Willem had net Peter Sloterdijk geïnterviewd
voor het kerstnummer van Elsevier. Beiden waren nogal kritisch over het
kabinet-Schröder. Femke heeft ondertussen een groot boek gekocht over de kunst in
Duitsland in deze eeuw. Essentieel voor wie belang stelt in ideeën en macht. Het
zigeunerorkest vanmiddag in de Philharmonie was overigens teleurstellend.
's Avonds naar een concert: Eroica en tweede pianoconcert van Beethoven, in die
prachtige concertzaal aan de Gendarmenmarkt. Florika Fink-Hooyer was mee, evenals
onze vertegenwoordiger in Berlijn Bunz. Na afloop hebben we gesoupeerd in een
aardig restaurant tegenover de concertzaal.

Maandag 22 november
Een bijeenkomst met het Presidium van de FDP (de Duitse liberalen). Men is
optimistisch. De regering stapelt fout op fout en de Union heeft problemen met zwart
geld dat Kohl zou hebben aangenomen. Alles komt nu aan op de verkiezingen in
Noordrijn-Westfalen in mei. Lambsdorff was er en had een vernietigend oordeel
over het regeringsoptreden inzake de Vodaphone/Mannesmann-affaire. Hij heeft
gelijk. Vervolgens een snelle viptour van de Reichstag, waar onder andere het balkon
vanwaar Stresemann in 1919 de republiek heeft uitgeroepen. Vooral de koepel is
interessant. Lunch met een dozijn journalisten, politici en ondernemers in het Adlon
Hotel. Femke zei dat mijn Duits niet om aan te horen was maar erkende dat ik mij
er manmoedig doorheen had geslagen. 's Middags gesprekken
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met Hans Eichel en Caio Koch-Weser (Financiën), Müller (Economische Zaken) en
de minister van Justitie, eine tüchtige Dame wier naam ik vergeten ben. Ik heb weinig
moeite met hun standpunten, noch zij met de mijne. Belangrijkste punten van gesprek
waren de belasting op spaartegoeden en de e-commerce-richtlijn. 's Avonds met de
Sabena terug naar Brussel.

Dinsdag 23 november
Allereerst een bezoek van Tineke Netelenbos. Ik heb het altijd goed met haar kunnen
vinden en ben in zekere zin verantwoordelijk voor haar huidige positie omdat ik in
de formatie zei dat ze meer kon dan alleen onderwijs. Vervolgens kwam Jean-Claude
Juncker langs om te praten over eurobonds. Hij klaagde erover dat de Interne Markt
Raad zo weinig door ministers wordt bezocht met als resultaat dat ambtenaren de
dienst uitmaken. Als om dit te staven, zei hij niets af te weten van het amendement
van de Commissie op de douanecode. Na hem kwam Dame Sheila Masters over de
International Accounting Standards. Lunch met Henk Mölleman, de voormalige
‘koning van het minderhedenbeleid’. Hij was het boek van Lakeman aan het lezen
en beval het mij aan. Hij is nu af van Gerda Havertong en hertrouwd met zijn eerste
echtgenote. 's Middags een bezoek van Jacobs van UNICE. Hij is de vader van de
notaris die ons het appartement aan de Louizalaan heeft verkocht. 's Avonds met
Johanna en Hendrik Tent naar een alleraardigste Carmen.

Zaterdag 27 november
Getennist met ‘scopie’ Jopie Stork, mijn internist, in het Amstelpark. Hij speelt twee
keer per week en is dan ook te sterk voor mij. 's Middags naar het Concertgebouw
voor het huwelijk van Otto von der Gablentz. De Ebony Band van Werner Herbers
speelde muziek van Glenn Miller en zo. Ik vond er weinig aan. En 's avonds een
borrel bij Edward Asscher thuis vanwege zijn afscheid als KC-voorzitter Amsterdam.
Hij sprak en omdat niemand aanstalten maakte, heb ik hem maar toegesproken.

Woensdag 1 december
De Commissievergadering begon met een hoop gedoe over wie wel
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en wie niet in de vergaderzaal met de regeringsleiders mag zitten. Vervolgens twee
idiote zaken. Eerst een stromingsenergievoorstel dat vierkant tegen de regels van de
Interne Markt inging. En verder de absurde voorstellen van Viviane Reding over de
anti-dopage. Wat goed is, betekent daarom nog niet dat de Commissie zich ermee
moet bezighouden. Vervolgens lunch met de presidente van het EP Nicole Fontaine.
's Avonds diner met Ivo Opstelten en een kluit Rotterdammers. Er waren ook wat
MEP'ers bij, onder wie Max van den Berg, Hanja Maij, Elly Plooy en Carla Peijs. De
laatste voer tegen mij uit over ons amendement op de douanecode. Zij had het niet
begrepen. Femke was verrast door zo veel domheid. Het heeft haar dunk van het EP
niet verhoogd.

Donderdag 2 december
Om 09.15 uur een interview met de FT over de belasting op spaartegoeden, dit omdat
het debat in Engeland uitsluitend over de loonbelasting gaat en niet over de
renterenseignering. Na het middaguur meegedaan aan de tenniscompetitie. Verloren
met 8-5, die we binnen een uur moesten spelen. In januari de volgende wedstrijd. Ik
wil beslist lid van een club in Brussel worden. Vervolgens kwam Lodewijk de Waal
langs. Buffetsupper aangeboden door de Savings Banks. Was net op tijd om nog een
woordje aan het einde van de forumdiscussie te doen.

Maandag 6 december
Geluncht met Levi, de perschef van Prodi. Hij is geen familie van Primo, noch van
Carlo. Is zelfs nooit in Eboli geweest. We hebben hoofdzakelijk over Italiaanse
literatuur gesproken. Ik heb het over mijn bewondering voor Giorgio Bassani gehad.
Hij raadde mij aan Manzoni te lezen (I Promessi Sposi), een meesterwerk uit de
achttiende eeuw. Ik had het al van Urs Schöttli cadeau gekregen maar was er nog
niet aan begonnen. Vervolgens Moscovici, de Franse staatssecretaris voor de EU, die
verontschuldigend deed over de slechte positie van zijn land op het Single Market
Scoreboard. Dat belooft wat voor het Franse voorzitterschap, tweede helft 2000. 's
Avonds een toespraak in Gent, in de aula van de universiteit. Prachtige zaal, bomvol.
Men heeft in Vlaanderen toch veel meer belangstelling
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voor dergelijke bijeenkomsten dan in Nederland. Dat was me ook al in Hasselt op
27 september opgevallen. Ik had een aardige tekst. Vragen waren van goed niveau.
Alleen was er na afloop weinig te eten. Genoeg voor een holle kies.

Dinsdag 7 december
Interne Markt Raad. Er gebeurt van alles tegelijk in zo'n Raad dus het is oppassen
geblazen. In mijn ene oor zegt John Mogg iets in het Engels. Aan mijn andere oor
bengelt een microfoontje waardoor ik luister naar wat Hans Eichel in het Duits zegt.
Ondertussen zit Laurs Nørlund op zijn hurken naast me om me iets te vertellen over
wat hij met de Deense delegatie aan het uitspoken is over een geheel ander onderwerp.
Maar dat is juist waarom ik zulke Raden leuk vind. Er zit tenminste spanning in. De
e-commerce-richtlijn slepen we erdoor, na een debat van een uur of drie. Dat is een
mooi succes. Probleem was dat die richtlijn te veel onder de plak van de
justitie-ministers zat en te weinig aandacht van de EZ-ministers kreeg. Heb daarom
ook meer aandacht van de laatsten gevraagd in Berlijn (Müller) en Benelux (Jorritsma,
Chevalier en Grethen - wat is die man dik geworden!). Mijn dreigement het
voorgestelde amendement op de douanecode in te trekken, heeft gewerkt: Finse
voorzitter Sasi heeft het punt uitgesteld en doorgeschoven naar Coreper. Wat betreft
het volgrecht (droit de suite/resale right) heeft het VK zich misdragen. Tijdens de
lunch heeft minister Liddell gezegd dat zij het ‘vitaal nationaal belang’ zou inroepen.
En dat over een zaak van ten hoogste 4 procent van de verkoopwaarde van een
kunstwerk. Tony Blair zit er enorm achterheen om dit tegen te houden en belt heel
Europa af. Maar er was een gekwalificeerde meerderheid in februari en nu weer.
Sasi gaat door de knieën voor de Britse druk en vraagt niet om een stemming. Ik ook
niet want heb bigger fish to fry (belastingpakket). Maar ik merk wel op dat het ‘vitaal
nationaal belang’ sinds de acte unique van 1985 niet is ingeroepen en noem het een
ominous precedent. Wat de een kan doen, kan de ander ook. Zou Sasi ook hebben
gebogen als Denemarken het ‘vitaal nationaal belang’ had ingeroepen? Sommige
lidstaten zijn gelijker dan andere.
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Woensdag 8 december
Commissievergadering. Voorbeschouwing Helsinki. Lamy zegt iets over de
WTO-bijeenkomst in Seattle. Clintons opmerkingen over arbeidsomstandigheden en
sancties waren een faux pas. Hij heeft gelijk. Maar wat valt er van de Amerikanen
te verwachten in het laatste jaar voor de verkiezingen? Verder veel over benoemingen.
Lunch met de Rekenkamer. Het was leuk Maarten Engwirda weer te zien. Heb altijd
goed met hem kunnen opschieten. Heel verstandig van hem het zinkende schip D66
te verlaten en een goed heenkomen in Luxemburg te zoeken. Hij woont mooi aan de
Moezel met uitzicht op Duitsland, zei hij. Niet slecht. 's Middags een
Volkskrant-interview. Weer vol human interest, ben ik bang. Daarna moest ik een
bijeenkomst van de Banking Advisory Committee bijwonen en een slotwoord
uitspreken. Ik heb gezegd dat naarmate de financiële markt van de EU één wordt, er
meer voor te zeggen valt een bepaalde mate van toezicht te centraliseren en wel
binnen de ECB. Nou, dat streek de dames en heren tegen de haren in. Dus moest er
weer een geruststellende tekst worden rondgestuurd. Zo komt een echt debat natuurlijk
niet van de grond. Waarom is men zo zenuwachtig bij de Commissie? Padoa Schioppa
van de ECB is het met mij eens maar durft dat ook niet te zeggen. Aan het einde van
de middag een borrel met Nederlandse journalisten in het Breydel-gebouw. Heb over
het belastingpakket gesproken maar weet niet of hun dat echt interesseert. Ten slotte
met de auto naar Den Haag, waar ik in mijn appartement sliep want de volgende
ochtend om 09.00 uur Raad voor Economische en Internationale Aangelegenheden
(REIA).

Donderdag 9 december
Het was curieus weer in de Trèveszaal te zijn. Wim was ziek, dus Annemarie zat
voor. Van de VVD waren er verder Gerrit, Benk en Frank. Verder Jan Pronk, Klaas
de Vries en Dick Benschop. Plus natuurlijk een sloot ambtenaren, onder wie Witteveen
van belastingen. Ik beklaag die man dat hij onder Vermeend moet werken. Dat schijnt
verschrikkelijk te zijn. Slechte manieren. We hebben wat over de top in Helsinki
gekeuveld. Om 11.00 uur de Millenniumfoto in de Oude Zaal van de Tweede Kamer,
behalve dat die pas om 12.15 uur werd genomen. Zo had iedereen de tijd oude
collega's te ont-
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moeten. Een van hen is Henk Vredeling, maar die is zo doof als een kwartel. Meegelift
met de KBX naar Helsinki. In het vliegtuig tegenover Gerrit Zalm gezeten, die mij
eraan herinnerde dat ik in 1994 tegen hem had gezegd: ‘Als het je niet bevalt, blaas
je de tent maar op.’ Dat zei ik om hem zelfvertrouwen te geven en te laten weten dat
de VVD zich geen tweede ‘aftreden van Andriessen’ kon veroorloven. Van het
vliegveld meteen naar de conferentiehal en de informele Ecofin. Met de Britten viel
daar geen goed garen te spinnen. Gordon Brown betwistte de feiten, maar ik geloof
hem niet. Vooral Hans Eichel bestreed hem. Ik vermoed dat de belasting op
spaartegoeden tussen de wielen van de Britse politieke retorica terecht is gekomen.
Hoe dan ook, er was geen beginnen aan. Om 01.30 uur vrijdagochtend vroeg Jonathan
Todd of ik de pers te woord wilde staan. Ik had daar absoluut geen zin in.
Waarschijnlijk een vergissing want Gordon Brown deed dat wel. Maar ik had het
niet meer in me en waarschijnlijk zou het toch niets uitgemaakt hebben.

Vrijdag 10 december
Het was de eerste keer dat ik een Europese Top meemaakte en ik moet zeggen: het
was een onwezenlijke gebeurtenis. Een strenge controle. Er was een ‘blauwe zone’,
waar ik mocht komen, en een ‘rode’, waarvoor ik een speciaal pasje nodig had. 's
Ochtends in het hotel (Kämp) heb ik bij het ontbijt nog met Romano gesproken, die
een tamelijk wanhopige indruk maakte. Ik heb hem dus maar zo snel mogelijk
overgelaten aan de goede zorgen van Levi en O'Sullivan, de secretaris-generaal. 's
Middags lang wachten in de ‘blauwe zone’ tot het belastingpakket aan de orde zou
komen. Geslenterd langs de enorme zaal met rijen telefoons voor de media. Voor
ieder land een paviljoentje. Heb het Tsjechische paviljoen gekraakt om naar huis te
bellen. Vervolgens met Michel Vanden Abeele over Henri Simonet gepraat. Die man
interesseert me omdat hij van de PS naar de Liberalen is overgelopen. Zijn zoon is
nu MP van de Brusselse agglomeratie dus de chef van Annemie Neyts. Michel was
net aan het vertellen welke problemen er waren gerezen tussen Simonet en de PS
toen Gordon Brown vroeg of hij mij even kon spreken. Dat kon. Hij toonde een A4'tje
waarop ontwerpconclusies van de Raad. Daar stonden twee zaken in. (1) De
Commissie kreeg zes maanden om een
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oplossing te vinden. (2) EU-burgers moesten belasting over al hun spaarinkomsten
betalen, dus waar ter wereld die ook zouden ontstaan. Dat was natuurlijk een poging
het probleem zó moeilijk te maken dat wij er nooit uit zouden komen. Ik heb dat ook
opgemerkt. Brown zei dat hij dit met Eichel had afgesproken.
Eindelijk kwam het belastingpakket aan de orde en kon ik het sanctum sanctorum
betreden. Weer een zeer grote ruimte waarin de ‘Chefs d'état et de gouvernement’
zó ver van elkaar af zaten dat ik Lipponen, die als president tegenover de Commissie
zat, nauwelijks kon zien. Wim was er niet - die bleek de Nederlandse pers toe te
spreken. Chirac ook niet. Jospin wel, evenals Schröder, Eichel, Brown, Blair, Juncker
en nog zo wat mensen. Toen is er een drie kwartier over het A4'tje van Brown gepraat.
Ten slotte is het aanvaard maar van harte ging het niet. Wat mij opviel, is dat Hans
Eichel de Britten zo steunde. Daarvoor had hij immers zware kritiek op hen gehad.
Ik moest toen aan de lunch van die dag denken. Daar is over het directeurschap van
het IMF gesproken. Eichel had gezegd dat Caio Koch-Weser zijn kandidaat was. Ik
zat naast de Italiaan Amato, een slimmerik die mij aardig lijkt, met het gezicht van
een rat. Deze en gene zeiden Caio te steunen (onder wie Gerrit Zalm). Toen merkte
Amato op dat het niet goed zou zijn als iemand met een hoger profiel zich zou
aandienen ingeval Caio's kandidatuur op problemen zou stuiten. Daarop zei Gordon
Brown - die tot dien zijn mond had gehouden - dat we allereerst de mening van de
Amerikanen zouden moeten weten alvorens met Caio op de proppen te komen. Na
de lunch zei Gerrit tegen mij: ‘Het is als had Kok tegen Prodi gezegd: onze kandidaat
voor de Europese Commissie is FB, maar als je bezwaar maakt, heb ik nog een ander.’
Een lauwe ondersteuning dus. Welnu: ik vermoed dat Eichel het A4'tje van Gordon
Brown heeft gesteund in ruil voor diens steun voor Koch-Weser. Wel heb ik in de
Raad nog gezegd - na aansporing van Prodi, die het dossier niet goed kende - dat
‘globalisation of the problem retards the solution’. Maar namens de Commissie
moest ik het A4'tje toch ook aanvaarden, ‘albeit grudgingly’. Diezelfde avond kon
ik met Gerrit in de KBX terugvliegen. Dat toestel heeft de mooiste plee die ik ooit in
een vliegtuig heb gezien. Waarschijnlijk de invloed van Beatrix. Dus een dag eerder
thuis dan ik had voorzien.
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Zaterdag 11 en zondag 12 december
We hebben een leuk uitgaansweekend gehad. Gelukkig kon ik vrijdagavond met de
KBX uit Helsinki met Gerrit mee terug, zodat ik een heel weekend in Amsterdam
had. Die avond hadden dochter Kate en Tim hun 12,5-jarig huwelijksfeest, in het
Fagel-restaurant van het Arsenaal in Naarden. Was erg gezellig. Nico en Floris waren
er ook, zowaar in smoking. Het was een beetje de Gooise Matras, maar ach, waarom
ook niet. Zondag moest ik een toespraak in het Tropen Instituut houden ter
gelegenheid van de uitreiking van de Van Praagprijs aan Abdullahi An-Naïm, die ik
jaren eerder in de Cornelis Schuytstraat had geïnterviewd (zie Het heft in handen).
Ik heb het gehad over de kern van het christendom en die van de islam, die er volgens
An-Naïm (en Arkoun) niet is. In ieder geval is An-Naïm van mening dat de sharia
op gespannen voet staat met de rechten van de mens en dus moet worden hervormd.
Dat is een moedig standpunt. Joop Doorman (studiegenoot, lang hoogleraar filosofie
in Delft) was er ook. Hij was het wat betreft mijn opmerkingen over de kern van het
christendom geheel met mij eens. Het was leuk met hem te praten. Hij heeft net als
ik de pest aan de Franse postmodernisten, waar hij iets over heeft geschreven dat hij
mij zou opsturen. Femke naar de Jeugdtheaterschool in Gouda. 's Avonds het
Weihnachtsoratorium van de Amsterdamse Bachsolisten. Een mooie uitvoering mooier dan vorig jaar. Iedereen erg tevreden. Met een beetje geluk eindigen we het
jaar op nul, zodat onze schuld niet groter wordt. Nu moet ik nog een goede opvolger
zien te vinden, wat niet eenvoudig is. Alexander Rinnooy Kan heeft geweigerd.

Dinsdag 14 december
Plechtige opening van het Europees Parlement door de grote staatsman Chirac. Aan
het einde van zijn toespraak wordt een plaque onthuld. Aan de rechterkant daarvan
staat: PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN. Dat is duidelijk. Aan de linkerkant staat:
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Van welke republiek? Wie dat vraagt, is onnozel. Er
is immers maar één republiek! Zo heeft ieder groot land zijn eigen vorm van
arrogantie. Wacht maar tot de Polen lid worden. Lunch met allerlei hotemetoten. Ik
word naast een aardige Elzasser geplaatst die drie weken tevoren tot voorzitter van
de Radicale Partij is
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verkozen. We hebben het over de Duc Aymeri de Montesquiou. Die zat eerst bij
Démocratie Libérale, maar kon het daar niet harden vanwege de lomperik die er
voorzitter van is (Alain Madelain).
Commissievergadering met nakaarten over Helsinki. Ik vraag waarom Solana en
Verheugen zo nodig naar Ankara moesten vliegen om de conclusies van de Raad toe
te lichten. Wie was demandeur in deze zaak? We verkeerden in een
onderhandelingssituatie. Was het dan niet beter de Turken naar Helsinki of Brussel
te laten komen? Antwoord kreeg ik niet want ik moest weer naar de hemicycle voor
een mondelinge vraag. Dit keer over de aanbesteding van Italiaanse autostrada.
Vervolgvragen over de Brennerpas en roadpricing, waar ik me met een pirouette
vanaf heb gemaakt.
Uitgebreid gedineerd met Derk-Jan in Le Panier du Marché. Hij vertelde
gedetailleerd van de NRC en de strijd tussen de verschillende maffia's op die krant.
Het gaat daar veel harder aan toe dan in de politiek, zei hij. In het begin waren de
fractievergaderingen van D66 openbaar. Hij had daar verslag van gedaan en van de
wijze waarop deze en gene bij Van Mierlo in het gevlij probeerden te komen. Dat
viel niet echt bij hem in goede aarde.

Zaterdag 18 december
Rustig thuis gewerkt tot het tijd was naar de bestuursvergadering van de ABS aan de
Korte Leidsedwarsstraat te gaan. Met ons allen (en Femke) in de Poort van Cleef
gegeten. Nieuw interieur, ziet er best aardig uit. Nieuw sponsorcontract met Getronics
getekend: drie jaar van f 150.000 per jaar. In 1999 was het resultaat nul, wat veel
beter was dan ik had durven hopen, gezien het verlies van f 45.000 op het
Weihnachtsoratorium. Daarna tentoonstelling islamitische kunst plus ABS-concert
in de Nieuwe Kerk. De tentoonstelling bevatte schitterende voorwerpen, hoofdzakelijk
daterend van de achtste tot de dertiende eeuw AD. Ik begrijp nog steeds niet waarom
de islamitische cultuur daarna zo is ingezakt. Misschien moet ik daarvoor eerst de
Muqaddimah van Ibn Khaldoun lezen. Concert was leuk, vooral de Entführung aus
dem Serail in een door Mozart zelf voor blazers omgezette versie, met Lieuwe Visser
als verteller/zanger. Het was bar kil in de kerk dus ik zat er na de pauze in mijn
winterjas bij.
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Zondag 19 december
Snipverkouden. Lees Kants Was ist Aufklärung? uit 1785. Werk aan dit dagboek en
bel met Derk-Jan over de liberalisering van de posterijen.

Dinsdag 21 december
Om 08.00 uur stond de verhuisauto voor de deur. Femke naar beneden om meubels
te verdelen die uit twee verschillende richtingen kwamen. Vervolgens werd er
ingepakt. Maar we konden betrekkelijk vroeg naar Brussel gaan, in Femke's auto.
Ik had een lunchafspraak met Otto Lambsdorff in Rick's, een Amerikaansachtig
eetcafé tegenover ons huis aan de Louizalaan. Otto vertelde over de moeilijke
onderhandelingen die hij achter de rug had betreffende de Wiedergutmachung voor
dwangarbeiders onder de nazi's. De moeilijksten waren de Amerikaanse class action
lawyers. De Israëlische regering daarentegen was zeer redelijk, zei hij. Over Helmut
Kohls perikelen was hij somber. De man had de wet overtreden. Natuurlijk was er
een System Kohl, na 25 jaar partijvoorzitterschap. De CDU was in verwarring en de
SPD gespleten dus dit was de kans voor de FDP om door te breken. We zouden zien
wat er zou gebeuren in Sleeswijk-Holstein en NRW. Hij was het met mij eens dat
John Alderdice zo gauw mogelijk incoming president van de LI moest worden.
Wetende dat hij zich inspant voor de rechten van minderheidsaandeelhouders, heb
ik hem een notitie daarover gegeven waarop hij zou reageren. Hij toonde zich verder
pessimistisch over Rusland en vertelde dat de VVD nog steeds het voorbeeld voor de
FDP'ers is. Toen we uitgeluncht waren, stond de verhuiswagen aan de overkant van
de straat. De verhuizing kwam hoofdzakelijk op Femke neer, die heel wat liften op
en neer heeft moeten laten gaan. Ze moest namelijk ook onze spullen uit de Rue de
l'Escadron halen en dat waren er heel wat - in drie maanden verzamelt een mens een
hoop rommel. Maar ten slotte was alles binnen boord.

Woensdag 22 december
's Ochtends een vergadering met mijn kabinet waarvoor ik wat meer tijd dan
gewoonlijk had uitgetrokken, met koffie en stol vanwege Kerstmis. Ben Smulders
vroeg mij of ik het gevoel had dat ik de be-
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slissingen van de Commissie beïnvloedde. Ik antwoordde dat ik dat gevoel bepaald
nog niet had. Wat kon ik eraan doen? Meer en frequentere contacten met mijn
collega's, was zijn antwoord. Tot nog toe was de besluitvorming niet erg collegiaal.
Het non-interventiebeginsel viert ook hier hoogtij. Lunch op uitnodiging van Liikanen
met Lamy, Byrne en Vitorino. Liikanen wil de blits maken met e-commerce, vandaar.
Ik heb beloofd eind januari gastheer te zijn. Daarna Commissievergadering. Heb mij
achter Schreyers verzet tegen de financiële hulp ten behoeve van lagere
elektriciteitsprijzen in Montenegro geschaard. Er is namelijk geen juridische
grondslag, wat Patten overigens ontkende. Maar Schreyer en ik werden door de
Juridische Dienst ondersteund. Prodi koos eieren voor zijn geld. Patten en Schreyer
werden gehabiliteerd om er een mouw aan te passen. Vervolgens kwam hulp aan
Rusland aan de beurt. Fischler wilde geen beslissing nemen zodat het geld uit de
begroting 1999 niet meer gebruikt zou kunnen worden. Voordat ik de kans kreeg te
ondersteunen, zei Prodi dat het onzinnig was in Helsinki tot sancties tegen Rusland
te besluiten om een week later voedselhulp ten belope van 50 of 80 miljoen te geven.
Maar die conclusie had Prodi eigenlijk pas ná onze discussie moeten trekken - een
discussie die dus voortijdig werd gesmoord. Patten pruttelde nog wat na. Aan het
einde van de middag kwam John Mogg uithuilen over Laurs Nørlund. Ten slotte
moest ik nog ongeveer zestig regels interview voor de Figaro goedkeuren. Ik was
niet erg tevreden dus heb Laurence daarmee opgezadeld. Ondertussen had Femke
de hele tijd lopen oeroessen. Ze was dus behoorlijk moe. We hebben (matig) gegeten
en waren tegen middernacht weer in Amsterdam.

Woensdag 29 december
Afgelopen zondag zijn wij aangekomen in dit aangename oord (Marbella). Kate en
Tim hebben hier een comfortabele flat. Twee minuten lopen naar de zee; onderweg
passeer je de tennisclub, waar ik nu twee keer heb geoefend met Ramon. Gisteren
zijn Femke en ik naar Malaga gereden. We hebben wat gewandeld in het aardige
centrum en langs de haven en gegeten in een plezierig restaurant. Een week van
bijlezen en om ons heen kijken, met veel Bach en Mozart op cd's en Yes, Minister
op video.
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Maandag 3 januari
Terug in Amsterdam. We hebben het goed gehad in Marbella. Afgezien van twee
regendagen goed tot mooi weer. Lekker gegeten. Vier tennislessen. Een paar aardige
wandelingen langs de zee. Rondgekeken in Benahavis (toen goot het), Malaga en
Ronda. Volgens Ramon, mijn tennisleraar, heet de kloof in Ronda ‘coño’ omdat
iedereen dat zegt die over de rand kijkt. Veel gelezen. Femke heeft het hele deel drie
van Het Bureau uitgelezen. Zij leest mij daar soms stukken uit voor, die erg amusant
zijn. Maandagavond moest ik een klein toespraakje houden in het Muziektheater, op
een ontvangst georganiseerd door het Amsterdams Uitburo, het NVT en nog zo wat
instellingen, over het onderwerp ‘De podiumkunsten in de 21ste eeuw’. Ik heb de
conjunctuur beschreven van een in hoofdzaak islamitisch Amsterdam en een hoge
olieprijs, in het jaar 2030.

Maandag 10 januari
Met de voltallige Commissie op en neer naar Lissabon in een avion taxi. De
bijeenkomst met het Portugese kabinet was in het Queluxpaleis - een mini-Versailles
van een der Portugese koningen. Ik heb twee keer een gesprek van een halfuur gehad
met een Portugese minister: met Seixas da Costa en met Pina Moura. Deze laatste
was kandidaat voor het ambt van SG van de Portugese Communistische Partij maar
wordt nu als minister van Financiën door het zakenleven zeer gewaardeerd. Een
wendbaar persoon dus. Maar daar besteden we dus een hele dag aan. Ik hoorde er
overigens iets interessants over de Anjerrevolutie. Ik heb daarover geschreven in
mijn Onverwerkt verleden (blz. 55-61). Het ging mij daar om de zogenaamde
‘affaire-Republica’. Ik heb het verloop van de Anjerrevolutie vrij nauwkeurig
bestudeerd. In de hete zomer van 1975 leek de PCP onder leiding van Alvaro Cunhal
daar de macht naar zich toe te trekken. Maar de socialisten onder Mario Soares bleven
toch de grootste partij. Op
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25 november van dat jaar pleegde links een staatsgreep, die mislukte. Dat luidde de
marginalisering van de PCP in. Nu werd mij in Lissabon verteld dat na de
onafhankelijkheid van Angola op 11 november 1975 de PCP duidelijk aan energie
en invloed verloor. De insinuatie is dat het de PCP (lees: Moskou) alleen te doen was
om de onafhankelijkheid van Angola en dat toen die eenmaal was bereikt, de anjers
mochten verwelken. Zowel Jean Daniel (van de Nouvel Obs) als André Fontaine
(van Le Monde) zou hierover hebben geschreven. Ik zal proberen dat te achterhalen
maar eenvoudig zal dat niet zijn.

Woensdag 12 januari
Commissievergadering over (1) de IGC en (2) het leitmotiv voor de komende vijf
jaar. Ad 1: ik heb voorgesteld één commissaris per lidstaat te behouden en daar twee
categorieën van te hebben. Het voorstel van Barnier was: maximaal 20 commissarissen
en die dan bij toerbeurt aanwijzen. Dat zou betekenen dat de grote lidstaten, die toch
al een commissaris moeten verliezen, 10 van de 35 jaar niet in het College zouden
zitten. Met als gevolg een machtsverschuiving naar de Raad ten nadele van de
Commissie. Ad 2: ik heb competitiveness voorgesteld. Aan het einde van de discussie
zei Prodi dat zijn toespraak voor het EP over het vijf-jaarprogramma waarschijnlijk
niet op woensdag 19 januari maar pas een maand later zou plaatshebben. Ik heb daar
vrij scherp stelling tegen genomen, zeggende dat als de Commissie werd gevraagd
zich te gedragen naar een Code de Conduite, het EP dat ook moest doen. Die avond
was er een receptie van Pat Cox in de toevallig ontdekte gewelven van het paleis van
Karel V op het Koningsplein. Daar kwam ik Pöttering tegen, die mij vertelde dat dit
alleen was omdat men van tevoren een tekst wilde hebben op basis waarvan het debat
zou plaatshebben. Maar daar hadden we toch voor moeten kunnen zorgen? Allemaal
overbodige strubbelingen.

Zondag 16 januari
Geluncht bij Erik en Doris Jurgens en daarna met ons vieren naar het Concertgebouw
(op Eriks uitnodiging) voor de Achtste van Mahler. Wagner in het kwadraat. Dat
moet je één keer horen en daarna hoeft het niet meer. Het ganse podium was gevuld
met twee
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orkesten (waaronder vier harpen). De beide tribunes achter het orkest geheel gevuld
met twee koren plus een kinderkoor. Gigantomanie! Past geheel bij de opgeblazen
stijl van het Wilhelminische Duitsland.

Maandag 17 januari
Geluncht met Prodi, onder vier ogen. 's Ochtends hem een brief over zijn
vijf-jarenprogrammatoespraak geë-maild, die hij bleek te hebben gelezen. Mijn
suggestie voor een algemeen thema is competitiveness, verduidelijkt met concrete
maatregelen en data. Daar had hij oren naar. Hij verzocht mij het uit te werken. Mijn
tweede thema was het deellidmaatschap voor sommige kandidaat-lidstaten. Ik verwees
naar Prodi's eigen opmerkingen, in de herfst, over een virtual membership. Verder
verwees ik natuurlijk naar het SER-advies, geschreven door Frans Andriessen en
Victor Halberstadt, over juist zo'n deellidmaatschap. Prodi kent Victor goed. Hij zei
dat hij die middag Frans Andriessen zou ontmoeten, dus dat kwam goed uit. Hij vond
verder dat een deellidmaatschap dan misschien aanvaardbaar was voor de voormalige
delen van Joegoslavië of voor de Oekraïne, maar niet voor landen als Roemenië en
Bulgarije (Turkije was een geval apart). Ik antwoordde dat R. en B. daar misschien
nu niet naar wilden kijken, maar over vijf jaar, als ze zouden merken hoe moeilijk
alles was, zonder twijfel wel. De grote aandrang tot de uitbreiding is foreign policy
driven. Verder willen de toetreders hoofdzakelijk één ding: geld. Laten we ze dan
danegeld betalen, als ze de Interne Markt maar niet verstieren. Verder bezoek van
Lemierre, voorzitter van het Financieel Economisch Comité, voorportaal van de
Ecofin. Ik zei hem dat John Mogg aanwezig zou behoren te zijn bij de vergaderingen
van het FEC. Hij zou dat bevorderen. 's Avonds naar Straatsburg, alwaar een rotkamer
(à raison van FFrs 900!) in het Regent Contade Hotel.

Vrijdag 21 januari
Ontbijt met Chris Patten, die mij over al zijn uitvoeringsproblemen vertelde. Daardoor
kan hij geen vuist maken tegen de Raad, vindt hij. Toch zal dat moeten gebeuren.
De Commissie is niet het secretariaat van de Raad. Vervolgens met Femke naar het
Koninklijk Pa-
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leis voor een nieuwjaarsreceptie. Koningin Paola spreekt heel fatsoenlijk Nederlands.
Met Femke geluncht in onze Salon de la Convivialité. Daarna met Ben Smulders en
Laurence de Richemont per TGV naar Parijs. Nauwelijks heb je je dossier geopend
of je bent in het Gare du Nord. We hadden wat tijd over dus zijn we koffie gaan
drinken in het Café de la Paix. Om de hoek, in een mooi oud hotel met een wintertuin,
heb ik een toespraak over besparingen gehouden. Gevolgd door een interview met
Le Monde over meerderheidsbesluitvorming inzake belastingen. Ten slotte een
gesprek met de minister van Transport, Gayssot, over concessies voor de autoroutes,
waarin ik hem met inbreukprocedures heb gedreigd. Voor een Franse minister vond
ik hem merkwaardig defensief en soumis. En voor een communist bijna schuldbewust.
Al dat gepraat over transparantie, concurrentie en non-discriminatie past toch niet
echt bij de gestaalde kaders van de PCF.

Zaterdag 22 januari
Met Harm van Duin en Femke in de auto terug. Geluncht met Theu Boermans van
de Trust, met wie ik over mijn scenario heb gesproken. Hij moet nu beslissen welke
kant hij op wil. 's Avonds gegeten bij Just Montijn in Wassenaar. Lo van Wachem,
Henny de Ruiter en de nieuwe topman Jeroen van der Veer waren er, plus eega's.
De oude Shell-hap. Ik vond het gezellig. Het was voor mij ook wat nostalgisch.

Maandag 24 januari
Guikje Roethof kwam langs. In de Kamer vonden we altijd dat ze op een actrice leek
die een Kamerlid speelde. Ze is bij ons de geschiedenis in gegaan als het Kamerlid
dat meende dat wij ‘teder voor Suriname’ moesten zijn. Maar nu was ze als
getransformeerd. Mooi om te zien, chic gekleed, eigen internetbedrijf in Parijs, woont
aan de Rue de Rivoli. Heel goed. Geluncht met Loyola de Palacio, die leegliep over
Prodi. Dat hij niet moest denken dat hij de baas was enz. Zij staat natuurlijk sterk:
vertrouweling van MP Aznar. Bovendien vrouw en christen-democraat, met zuster
Ana als vooraanstaand MEP. Er is kwaad bloed tussen Prodi en de Spanjaarden. Gaat
waarschijnlijk terug tot de bijeenkomst in Madrid waarin Prodi een Club
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Med wilde oprichten die pas later aan de EMU-criteria zou voldoen, wat Aznar heeft
geweigerd. In Helsinki bekritiseerde Aznar het rapport van de drie wijzen, waar Prodi
om had gevraagd, zeggende: ‘De wijzen, dat zijn wij.’ Bij zijn bezoek aan Brussel
had Aznar volgens Prodi op hoge toon meer Spaanse directeuren geëist. Tijdens onze
lunch op 17 januari zei Prodi tegen mij: ‘Er zijn twee arrogante volkeren in Europa:
de Polen en de Spanjaarden.’ Daar zit iets in. Verder bezoeken van Rochet van de
AGREF (grote ondernemingen in Frankrijk) en Combaldieu (handelsmerkenkantoor
van de EU in Alicante). 's Avonds vertelde Femke over haar problemen met de
Vereniging Van Eigenaren van ons appartementengebouw.

Maandag 31 januari
Vroeg naar het EP voor een uitzending van Today. Heb gezegd dat de Britten de
indruk maken te denken dat de continentale Europeanen een menagerie of
metaphysical monsters vormen. Volgens de persjongens was dat de quote of the
month. In feite was het een citaat van wat The Economist 20 jaar geleden over de
multinationals schreef. Verder verscheen The Independent met mijn interview over
de belasting op spaartegoeden. Ik sprak daarin over meningsverschillen tussen het
Foreign Office en de Treasury. Zal Gordon Brown wel niet gezellig hebben gevonden.
Lunch met het Ecofin-gezelschap, dat besloot tot oprichting van een High Level
Group voor de tax package. In de middag een uurtje touwtrekken met de Zweedse
minister van Financiën Bosse Ringholm over de Zweedse invoerbeperkingen ten
aanzien van alcohol. Hun derogatie loopt eind juni af en zij willen een verlenging,
die ik niet van plan ben te geven.

Woensdag 2 februari
Een Oostenrijks regeerakkoord öVP/FPö is in de maak en dat brengt de regeringsleiders
in opperste verwarring. Gisteren was een extra Commissievergadering ingelast.
Iedereen erg ongelukkig met de verklaring van de Portugese voorzitter. (A) Het is
contraproductief. (B) Men loopt totaal voorbij aan artikel 7 van het verdrag dat
speciaal voor dit geval geschreven is. Vooral Louis Michel, BZ van België,
vergaloppeert zich totaal door over zijn vader te spreken, die vier jaar in Duitse
kampen heeft gezeten. De Commissie laat een verkla-
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ring uitgaan die wat afstand neemt van de Portugese, maar onvoldoende. Haider
noemt mij racist omdat ik zou hebben gezegd dat blanken meer waard zijn dan
zwarten. Dit gaat terug op mijn uitspraak uit 1993 dat uitgangspunt van asielbeleid
opvang in de eigen regio moet zijn, wat staand VN-beleid is. In werkelijkheid is het
straf omdat de VVD het voortouw heeft genomen de FPö de Liberale Internationale
uit te knikkeren. Iedereen die iets van Oostenrijk af weet, vindt de EU-houding
bespottelijk. Van Aartsen mag nu de Oostenrijkse ambassadeur niet ontvangen maar
de Russische wel! Zoals de grote Zweedse kanselier Oxenstierna aan zijn pupil, de
latere koning, schreef: ‘An nescis, mi fili, quantilla prudentia orbis regatur?’
Secretaressen Netty en Katinka worden plat gebeld door de vaderlandse media, die
alle willen weten wat ik vind van Haiders opmerking over mij. Voor mijn gewone
werk hebben ze geen aandacht maar zo'n incident brengt ze tot opperste razernij. Het
is van een stuitende oppervlakkigheid. NOVA wil mij ook hebben. Weiger alles. Wat
ben ik blij dat ik mij dit nu kan veroorloven! 's Middags EP over de Berger-rapporten.
Gaat over ingezetenen van derde landen die door een EU-werkgever naar een andere
EU-lidstaat worden uitgezonden. Hoef niet eens te spreken maar kom toch te laat
voor La Cenerentola. Heb de Commissieloge afgehuurd, waar we zitten met Henk
en Irene Post. Heel aardige opera met duidelijk citaten van de Barbier. Mooie
schouwburg, de Munt.

Maandag 7 februari
Een gesprek met Kok in het Torentje. Heb hem gewaarschuwd dat de positie van de
Commissie onder druk staat van de kant van zowel EP als Raad en dat deze laatste
in de komende IGC niet mag afhaken want niemand anders kan de rol van de
Commissie overnemen. Kok was dat met mij eens. Verder over de risico's van
Primarolo's werkgroep voor Nederland en die van de vrijstelling van cultuurgrond
van de OZB. Als dit laatste scheef loopt, kan het Nederland een paar honderd miljoen
gulden per jaar (met terugwerkende kracht) schelen. In Brussel een ontmoeting met
de belastingcommissie van het Zweedse Parlement. Vrouwen namen als eerste het
woord. Verfrissend.
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Maandag 14 februari
Lunch met Frans Andriessen, onder andere over het deellidmaatschap dat Victor en
hij bepleiten. Ik heb veel waardering voor hem. Die gaat terug tot de tijd dat hij zijn
ministerschap van Financiën neerlegde omdat het financieringstekort opliep naar 5
procent van het BBP. Dat was moedig. Koos Rietkerk wilde hem toen volgen maar
Hans Wiegel niet. Die wilde liever op het pluche blijven zitten. Het was geen
gemakkelijke beslissing want wij waren net uit het isolement. Toen Van Agt in 1977
zei: ‘De VVD is evenwel niet melaats’, was dat nieuws! Om dan weer crisis te maken,
was misschien roekeloos geweest. Aan de andere kant hadden wij onze reputatie als
fiscal conservatives daarmee kunnen bestendigen. Hoe dan ook, wij zijn nu verlost
van de terreur van het financieringstekort én van die van de werkloosheid en de VVD
heeft daarbij een essentiële rol gespeeld. 's Avonds met het vliegtuig naar Straatsburg.

Dinsdag 15 februari
Prodi's toespraak voor het EP. Tekst echt wel goed maar presentatie - hoewel in het
Italiaans - toch matig. Ik begrijp niets van de Italiaanse politiek. Vervolgens
mondelinge vragen over onder andere het Zweedse alcoholprobleem. Ik heb
verschillende afgevaardigden uitgenodigd een borrel in de bar van het Parlement te
komen drinken. Rommelige Commissievergadering. Werd lang over human resources,
dat wil zeggen personeelspolitiek, gesproken. Om 11.00 uur 's avonds werd het
WIPO-toetredingsverdrag behandeld en om middernacht was ik klaar om per auto
naar Frankfurt te gaan, waar ik om 02.00 uur in het Sheraton-hotel aankwam: een
slaapfabriek bij het vliegveld.

Donderdag 17 februari
Om 10.00 uur een debat in het EP over UCITS. Mijn speaking note bevatte zulke lange
zinnen dat de tolken (ik sprak in het Nederlands) de draad volledig kwijtraakten en
de leden mij met glazige ogen aanstaarden. De volgende keer moet ik zinnen zonder
bijzinnen krijgen want dit is te gek voor woorden. Gelukkig kon ik met het toestel
van 12.20 uur terug naar Brussel. 's Avonds met Femke naar het museum van Elsene
voor een tentoonstelling van Die Brücke met prachtige
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schilderijen van Kirchner, Emil Nolde, Schmidt-Rottluff en Otto Müller. De school
van de Duitse expressionisten is in Nederland altijd minder bekend gebleven. Ik
vraag mij af waarom.

Maandag 21 februari
Bezoek van de Assistant Secretary of Commerce David Aaron over data protection.
Hij onderhandelt met DG John Mogg. Ik hoop dat we vóór eind maart
overeenstemming hebben want dan gaat Aaron pantoufler en door de verkiezingen
in de VS duurt het dan twee jaar voor we weer op stoom zijn. Lunch met het Centre
for European Policy Studies (CEPS), waar ik een toespraak over de Interne Markt
moest houden. Vervolgens naar het EP voor een toespraak over de liberalisering van
de posterijen. De vragen van de parlementariërs wezen hoofdzakelijk op beduchtheid
voor de service universel. Niet erg bemoedigend. Ten slotte een bijeenkomst met
commissarissen en staf over Lissabon. Heb mij kritisch uitgelaten over het Europese
Sociale Model, wat meesmuilend maar toch niet zonder instemming werd ontvangen.

Dinsdag 22 februari
Ontbijt bij de Britse PV Stephen Wall. Mooi huis aan de Hertogstraat, indertijd voor
een prikje gekocht. Ging natuurlijk over het Britse voorstel om van het
coëxistentiemodel voor de spaartegoedenbelasting af te stappen. Heb uitgelegd dat
Gordon Brown daar in de Ecofin niet ver mee zou komen. Wall is overigens een
innemende en slimme diplomaat. In zijn soort behoort hij zonder twijfel tot de besten.
Haastje-repje naar het EP voor een drietal onderwerpen met de EMAC onder Christa
Randzio-Plath: (1) kleine internationale betalingen; (2) het Cardiff-rapport; en (3)
BTW-fraude. Daarover een serie vragen, waaronder nogal spitse van Carla Peijs.
Daarna op een holletje naar het Raadsgebouw voor een korte ontmoeting met de
nieuwe Franse staatssecretaris voor Belastingen mevrouw Parly, opvolgster van
Christian Sautter. Lijkt me een pientere dame, zoals de meeste Françaises op dit soort
posities. Samen zijn we naar de Code of Conduct-groep gegaan. De meerderheid
vindt dat het werk van die groep gewoon door moet gaan. Lunch met David O'Sullivan
in Sukothai. Aardige vent. Om 15.00 uur toespraak in het EP over
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data-protection. Er werd mij ook over Echelon gevraagd maar daar heb ik omheen
geschaatst.

Woensdag 23 februari
Commissievergadering waarin Pascal Lamy voor het eerst een harde stelling heeft
betrokken over het bedrag van 5,5 miljard dat wij aan de Balkan moeten uitgeven,
zonder dat iemand weet hoe dat bedrag is opgebouwd. Dat deugt natuurlijk van geen
kant. Lamy zei terecht dat deze procedure er een van likmevestje was. Prodi zei geen
woord. Heb Lamy ondersteund. Maar ja, het kwaad is al geschied. Daarna kwam
Blair. Heb opgemerkt dat een consensus aan het ontstaan is omtrent
micro-economische hervormingen. Maar over één ding zou er debat kunnen komen
in Lissabon, zei ik, namelijk over de Britse voorkeur voor een internal markt voor
public utilities. 's Avonds naar de Muntschouwburg voor het Frankfurter Ballet onder
leiding van Forsythe. Helaas hadden een paar van de dames blessures opgelopen
zodat we iets anders te zien kregen en dat was teleurstellend. Zo mooi als Pleasing
the Czar was, zo vervelend was dit.

Donderdag 24 februari
Ontbijt met de European Policy Group. Moest een toespraak houden, was de tekst
kwijt, heb maar wat voor de vuist weg gesproken. Kreeg twee flessen goede bordeaux.
Lunch met Franz Fischler. Aardige man. Hebben over het GLB gesproken. 's Middags
een interview met de Times, waarna een borrel met alle Nederlandse stagiaires, die
ik daarvoor had uitgenodigd. Veel slimme en energieke jonge vrouwen indrukwekkender dan hun mannelijke collega's. Heel goed!

Zondag 27 februari
Naar Nico gegaan om mijn oudste kleinzoon een cadeau te brengen: een tent met
slurf waar die jongen helemaal in kan kruipen. 's Middags naar de VPRO-studio op
Amstel 80, waar een aantal boeken van Jan Pieter Guépin ten doop werd gehouden,
waaronder twee delen over Janus Secundus en zijn twee broers. Knappe man, die
Jan Pieter. Maar het boek waar ik voor was gekomen - De rozen welken snel.
Liefdespoëzie voor knapen en meisjes - was er niet. Een productiefoutje. Twee
exemplaren zouden me worden nagestuurd.
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Dinsdag 29 februari
Londen. Eerst een discussie + ontbijt bij het Institute for Economic Affairs. Een
dertigtal mensen aanwezig, onder wie Douglas Hurd en de vorige staatssecretaris
voor Schotland. Een aardig gesprek over mijn oude liefde, de handelspolitiek.
Vervolgens naar Howard Davies, directeur van de Financial Services Authority een eind weg in de richting van het Isle of Dogs. Enorme ontwikkeling van de
financiële dienstenverlening. Dat is de kracht van de Engelsen, eerder dan de
serieproductie van dingen als auto's! De ‘new economy’ is echt iets voor hen. Vandaar
dat het hun nu redelijk voor de wind gaat. Davies lijkt mij zeer kundig maar heeft
natuurlijk zijn parti pris. Lunch met een dozijn journalisten. Die vroegen naar de
withholding tax. Ik zei dat de discussie daar helemaal niet over behoorde te gaan,
wel over de uitwisselingen van informatie. ‘The needle has stuck in the groove,’ zei
ik. Vervolgens naar het Royal Institute for International Affairs voor een toespraak
plus vragen over pensioenen. Goede, stevige tekst. Daarna een gesprek van drie
kwartier met Gordon Brown. Het ging hard tegen hard en ik ben niets opgeschoten.
De Britten hebben een plan gelanceerd waarmee ze het coëxistentiemodel - waar ze
eind 1997 mee hebben ingestemd - onderuit proberen te schoffelen. Ik zei dat het in
de Raad een frosty reception zou krijgen. Het Britse voorstel is wat underhanded en
dat steekt. Ten slotte een aangenaam gesprek met Mervyn King, de tweede man van
de Bank of England. Met de Eurostar weer naar huis. Heerlijk, die treinen.

Donderdag 2 maart
Ontbijt met Rolf Breuer, baas van de Deutsche Bank. Type mooie Duitser, gebruind
en strak in het pak. Inhoudelijk zijn we het geheel eens. Vervolgens de hele dag de
Taxation Policy Group over onze nieuwe BTW-strategie. Die kon rekenen op algemene
instemming. Lunch met Gerrit Zalm en Willem Vermeend plus ambtenaren. Ging
over de Gedragscodewerkgroep van Dawn Primarolo. Maar eigenlijk over het
meningsverschil Zalm/Vermeend. Zalm ziet het goed. Nederland moet het spel in
de Gedragscodewerkgroep meespelen en zich niet isoleren. Dan kan het een paar
foezelige regelingen met goed fatsoen afschaffen en de belangrijke regelingen een
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beetje fatsoeneren om ze vervolgens te behouden. Aan het einde van de middag een
interview met de Berliner Zeitung.

Maandag 6 maart
Stockholm. De godganse dag over het Zweedse alcoholprobleem gesproken. Eerst
op internet gechat bij Aftonbladet. Vervolgens met minister van Financiën Bosse
Ringholm. Daarna met MP Göran Persson. ‘You are harming us,’ zei hij. Hij spuwde
ook vuur over Mario Monti's voorstel de Volvo/Scania-fusie te verbieden. Daarna
met de Commissies Sociale Zaken en Belastingen van het Parlement. Alleen de
Moderaten kwamen in onze richting: de Liberalen niet. Geen wonder dat die partij
niets voorstelt. Lunch weer met Bosse. Ten slotte een afgeladen persconferentie. Die
was als vanouds. Ik ben nu zonder twijfel de bekendste Europeaan in Zweden. Moest
denken aan Wellington, die na de Slag bij Waterloo zei: ‘The French came on in the
old way and we drove them off in the old way.’ Ik moet wel zeggen dat alle ruimten
waarin ik met de Zweden heb gesproken, buitengewoon smaakvol waren. Gevoel
voor stijl zal niemand de Zweden kunnen ontzeggen. Einde van de middag met LH
naar München. Na aankomst met Florika FH en Thierry Stoll naar ballet in een prachtig
Operagebouw. Onder andere twee balletten op dezelfde Chaconne van Bach,
waaronder een van Forsythe. Erg mooi.

Woensdag 8 maart
Vitorino komt na de zomer met een Europees asielbeleid. Volgens Henk Post heeft
hij nog geen idee welke kant het op moet. DeWost complimenteerde mij met het
douanecodecompromis. Volgens Henk heeft hij zitten slapen. Vervolgens de
Oostenrijkse president Klestil, die een voortreffelijke indruk maakte. Een tiental
commissarissen bracht iets te berde. Ik citeerde Jack Straw: ‘Tough on crime, tough
on the causes of crime’, en zei dat de twee grote partijen in Oostenrijk eens naar de
oorzaken van Haiders succes moesten kijken. In zijn antwoord noemde Klestil de
Proporzdemokratie maar niet de xenofobie. Vervolgens naar het Palais des Congres
voor een ‘Dialogue avec les Jeunes’. De tv zond beelden uit naar geheel Europa.
Heb gezegd dat het IMF de oorlog in Tsjetsjenië financierde. Ten slotte een receptie
van het VNO in het Centre Royal Gaulois.
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Donderdag 9 maart
Om 09.00 uur kwam de Portugese staatssecretaris voor Europese Zaken Seixas da
Costa langs. We bespreken de Interne Markt Raad van 16 maart. Goddank spreekt
hij goed Engels en Frans. Zijn landgenoten Pina Moura (financiën) en Baganha
(belastingen) doen dat niet en een gesprek met een van hen is dus pijnlijk onbeholpen.
Ik lunch met onze PV Bernard Bot in een goed visrestaurant, Place Jourdan. Hij is
zeer kritisch over Prodi. Diens gesprekken met Coreper schijnen ontluisterend te zijn
geweest. 's Middags een interview met het FD. Daarna moet ik naar het Conrad Hotel
voor een ontmoeting met Scandinavische zakenlieden onder aanvoering van
Wallenberg. Ik spreek een tekst uit die (a) te lang en (b) gortdroog is en doe mijn
beklag bij Derk-Jan Eppink, die mij begeleidt. Vervolgens naar Noordwijk, waar ik
een prachtige suite in Hotel Huis ter Duin krijg met spectaculair uitzicht op zee. Eerst
nog een buffet dinner. Helen Liddell probeert mij te vermurwen betreffende het droit
de suite (volgrecht). Ze wil een overgangsperiode van vijf + tien jaar = vijftien jaar
maar dat is belachelijk. In februari en december 1999 waren er gekwalificeerde
meerderheden voorhanden voor vijf jaar en nu wil zij vijftien jaar? Wat voor invloed
zou dat hebben op de toetredingsonderhandelingen? Na mijn laatste ontmoeting met
Gordon Brown ben ik niet van plan de Britten ook maar een centimeter tegemoet te
komen.

Vrijdag 10 maart
Ministerieel seminar over competitiveness. Iedereen zingt nu hetzelfde liedje. Supply
side economics, structurele hervormingen van de micro-economie. Dat is het
VVD-liedje en dus ook het mijne. Daarmee kan ik tevreden zijn, maar god! Wat saai.
Leuk Annemarie weer eens te zien. Het gaat goed met de VVD. Goede atmosfeer en
de peilingen al 18 maanden op 25/26 procent.

Zondag 12 maart
Karel van Wolferen en Eithne Jones voor de lunch. Ze gaan in juli trouwen (in
Ierland). Met ons vieren naar de Meervaart, waar de ABS concerteerden: La finta
giardiniera. Mooi gespeeld en gezongen. Lieuwe Visser was kostelijk met een tekst
van Carel Alphenaar.
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Maar wat een kurkdroge en smakeloze zaal. Net een protestantse kerk! Karel vertelde
dat zijn laatste boek door de Japanse pers werd doodgezwegen. De bureaucratie daar
onderdrukt kritische geluiden nu de regering de weg kwijt is. Na afloop
bestuursvergadering van de ABS. We hebben onze schuld (drie ton toen ik voorzitter
werd) nu helemaal afbetaald. Ten slotte etentje bij een jarige Hanneke.

Dinsdag 14 maart
Lunch met de VVD-MEP'ers. Dat was onderhoudend. Vervolgens de
Commissievergadering. We zijn tegen de Volvo-Scania-merger. De drie
Scandinavische commissarissen komen met slechte en verwarde tegenargumenten.
Verder de IGC. Korte discussie over Qualified Majority Vote (QMV) in belastingzaken.
Wat betreft het droit de suite krijg ik de ruimte om mijn gang te gaan. Dan de
buitenlandse politiek. Ik wil dat vier vragen worden beantwoord: (1) beschouwen
wij de EU als een regionale of als een wereldmacht; (2) indien het laatste, wat betekent
dat voor de houding die de EU zal innemen ingeval van een regionaal conflict in Azië;
(3) wat is de taakafbakening tussen Commissie en Raad, i.e. tussen Patten en Solana;
(4) wat is de beperkende factor: onze begroting of de behoefte? Prodi was het eens
met de vragen. Nu de antwoorden nog. Na de Commissievergadering een uur met
de LAIM-commissie van Ana Palacio. Dat ging gesmeerd. Vervolgens een uur met
de ELDR-fractie. Dito.

Maandag 20 maart
's Middags gesproken op een symposium voor het afscheid van Frans Rutten. Hij is
en blijft een rare snoeshaan. Als SG een mislukking. In de vier jaar dat ik
staatssecretaris op EZ ben geweest, heb ik hem misschien twee of drie keer ontmoet.
Handelspolitiek interesseerde hem niet. Zijn invloed in de Centrale Economische
Commissie was zonder twijfel groot, maar de invloed van de CEC was beperkt. Zijn
nieuwjaarsartikelen in ESB waren interessant maar toch te zeer trendvolgend, te weinig
gedurfd. Hij was een mensenschuwe kabouter. Als voorzitter van de WRR was hij
ook een mislukking. Hij was een knappe hoogleraar en daartoe had hij zich moeten
beperken. Harry Langman heeft hem SG gemaakt: de ene hoogleraar gecharmeerd
van de andere. Net als Arie Pais op Onderwijs die Scholten SG
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heeft gemaakt. Wanneer leren we van andermans fouten? In die Hand der Professoren,
Vaterland, bist Du verloren. Rutten heeft nu ruzie met de RK kerk, die hij van de
conservatieve kant aanvalt en dat is weer sympathiek. Dat heb ik hem ook gezegd.
Volgens Rutten bestaat het katholicisme in Nederland over 25 jaar niet meer en daar
zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. Ook was daar mevrouw Toen-Gout, met
wie ik als staatssecretaris naar de Asian Development Bank in Manilla ben geweest.
Zij is nu assistent-griffier van Zuid-Holland en voorspelde dat het muisje van de
Ceteco-affaire nog wel een staartje zou krijgen. Mijn tekst was overigens stevig een coproductie van Hans Labohm en Derk-Jan Eppink - alleen was ik een bladzijde
kwijt. Dat is dan wat lastig improviseren. Gerrit Zalm was er ook, tevreden met
Wouter Bos als opvolger van Willem Vermeend. Of Hans Hoogervorst ook tevreden
is met Vermeend als opvolger van Klaas de Vries, betwijfel ik. 's Avonds naar Brussel.

Woensdag 22 maart
REIA.

Was met 45 minuten bekeken. Ging over Lissabon. Wat daar wordt besloten,
is VVD-beleid. Heb aangedrongen op reorganisatie van de Raden zodat er één Raad
voor de micro-economie komt. Vervolgens een interview met Fred Sanders, mijn
oude woordvoerder op EZ, voor het blaadje van de Europese Beweging Nederland.
Daarna een gesprek met Hans Dijkstal. Die heeft nu de mooiste kamer van het
Binnenhof, vroeger de Eerste Afdeling genaamd. Tijdens mijn fractievoorzitterschap
zat Jacques Wallage daar. Hans sprak bovenal over Hans Hoogervorst en Johan
Remkes. Terecht. Lunch met Clemens Cornielje in Nieuwspoort. Terug naar Brussel,
alwaar een interview met de FT. 's Avonds met Hans Klok en vrouw Marcelle en
Derk-Jan Eppink naar Die Meistersinger von Nürnberg. Van zes tot twaalf uur 's
avonds. Ik ga nooit meer naar Wagner. Bioscoopmuziek. Net als Sibelius.

Vrijdag 24 maart
Naar Den Haag, waar 's middags een conferentie van de Teldersstichting over de
Toekomst van het Liberalisme in de Eerste Kamer. Heb mij gestoord aan het
gemakkelijke optimisme, om niet te zeggen de luie zelfgenoegzaamheid. Jan Cees
Wiebenga: ‘Het Libera-
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lisme is de toekomst.’ Ik heb getracht wat werkelijkheidszin in het debat te brengen
door op te merken dat het liberalisme in ieder geval niet essentieel is voor het bereiken
van voorspoed (zie Hongkong, zie Oostenrijk) en dat ook bij het vrijheidsideaal
aantekeningen kunnen worden gemaakt (zelfbeschikking in het voormalige
Joegoslavië = Tito come back all is forgiven; geweld op straat). Wat zijn de grenzen
van de vrijheid? Verder iets over het liberalisme als proces-ideologie tegenover het
liberalisme en the good life. Gandhi werd eens gevraagd wat hij van Western
Civilisation vond. Hij antwoordde: ‘I think that would be a good idea.’

Woensdag 29 maart
Commission meeting. Heb verteld hoe het European Patent Office in München ten
onrechte een patent aan de Universiteit van Edinburgh had verleend waarvan
sommigen menen dat het op menselijk kloneren betrekking kan hebben. Moet de
Commissie ook opponeren? Eerst maar eens proberen de zaak in der minne te
schikken. Opponeren kan altijd nog. Lunch met Frank de Grave. Het gaat duidelijk
goed met hem en dat is leuk om te zien. Hij heeft zowaar wat geld voor Defensie
erbij gepeuterd. Vervolgens een kort gesprek met Prodi over de liberalisering van
de posterijen. Toespraak voor Febeltex (Belgische textielboeren). Daarna een uur EP
over een onderwerp dat ik nu alweer ben vergeten. Debat van niks - maar hoe zou
je het systeem kunnen verbeteren?

Donderdag 30 maart
Ontbijt met Gilmartin, de topman van Merck. Frank Verwiel was er ook bij. Die
vertelde mij dat het met de uitgave van het middeleeuwse medisch manuscript (prof.
De Boer uit Groningen) de goede kant uit gaat. Daarna twee uur EP, alwaar veel
geblaat over het ten onrechte verleende patent. Iedereen had het over the sanctity of
life. Wat een dooddoener. Inzake het faustische dilemma sta ik toch aan de andere
kant. Lunch met enige boyaren van Financiën, onder aanwezigheid van de nieuwe
staatssecretaris van Financiën Wouter Bos (ex-Shell). Lijkt me een pienter mannetje.
Nu nog de ervaring. Restaurant La Maison du Cygne zeer goed. Vervolgens toespraak
tot FT Conference over pensioenen, grotendeels identiek aan die voor het
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Royal Institute for International Affairs. Daarna toespraak bij de opening van het
Huis der Provinciën. Jan Kamminga sprak aardig. Ik had een historisch verhaal (van
Derk-Jan) over de band van de provinciën met Brussel. Was stampvol. Van Kemenade
vertelde mij dat men ‘in het binnenlands bestuur’ wist dat er aan de Coolsingel royaal
werd geleefd. En dan die zuinige Kok daarover oordelen? Ten slotte een lange
autotocht naar de Kunstfair, waar veel erg lelijke moderne kunst.

Vrijdag 31 maart
Lunch met een stel slimme academici in Nieuwspoort, allen leerlingen van Andreas
Kinneging, die er ook was; georganiseerd door Joshua Livestro, die nu mijn
persoonlijke medewerker in Brussel is en die het artikel in Hollands Maandblad over
de intellectuele achtergronden van het fascisme voor mij heeft geschreven. Onderwerp
van gesprek was het liberalisme, het postmodernisme (en wat daartegen te doen) en
het verlies aan zelfvertrouwen van de Europese elite. 's Avonds een diner met de
Liberale Internationale - Groep Nederland (LIGN) ter ere van Van Agt, die vervolgens
optrad in een bomvolle zaal van De Witte. Ik mag Van Agt. Hij is een pessimistische
katholiek en daar zijn er niet zo veel van. Hij is ook slim en heeft juist door zijn
gemaniëreerdheid een grote zeggingskracht. Zeer voor de VVD geporteerd. Jammer
dat hij het in 1982 heeft laten afweten. Maar hij blijft een rare kwibus. Ben naar huis
gereden door Thomas Lepeltak.

Dinsdag 4 april
Ontbijt met twee slimme mensen van het Committee on a New Europe, de één een
Amerikaanse advocaat, de tweede een Vlaamse politicoloog. Beiden onafhankelijke
schrijvers die verder kijken dan de gangbare flauwekul. Ze zullen mij wat van hun
materiaal toesturen. Vervolgens van 10.00 tot 13.00 uur Code of Conduct-groep
onder leiding van de Britse paymaster general Dawn Primarolo. Ik mag haar wel.
Ze heeft gevoel voor humor en dat kun je bij een onderwerp als
vennootschapsbelasting wel gebruiken. 's Middags bezoek van Bourmand, de baas
van de Franse post. Een typisch product van de Ecole Polytechnique. Alle cijfers aan
zijn vingertippen maar van de
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conclusie deugt geen hout. Vervolgens sir Peter Middelton, de baas van Barclays.
Ook hij typisch, maar dan van het Britse mandarijnendom: very much laid back,
slaperig bijna, elegante handbewegingen, spaarzaam met woorden maar met dat al
van een ferocious competitiveness, om Ian Buruma te citeren. Ben 67 jaar geworden
maar kreeg gelukkig weinig aandacht. Bloemen en een boekje op kantoor. Femke
heeft vaders Franse gedicht ‘Le Bonheur de ce Monde’ laten inlijsten. Kinderen
hebben gebeld.

Woensdag 5 april
Commissievergadering. Enigszins tot mijn verbazing werden alle fonctionaires en
tolken de zaal uit gestuurd. Romano wil de kritische artikelen in Der Spiegel en de
FAZ aan de orde stellen. Khaddafi? Maar in de Afrika-conferentie in Cairo gingen
alle Europese leiders hem begroeten. (Wat wil je ook? De prijs van de olie loopt op!)
Lissabon? Iedereen vindt dat het Commissiedocument uitstekend was. Hij hoopt dat
de Frans-Duitse as weer gaat draaien. Niet bepaald een krachtig bod. Lamy wijst
naar het secretariaat van de Raad. Sinds de komst van Solana en De Boissieu ontpopt
het secretariaat zich als een eigenstandige pijler. We hebben daarmee rekening te
houden. Kortom: twee uur discussie op goed niveau, die best in aanwezigheid van
ambtenaren had kunnen worden gevoerd. Maar toen de stommiteit: na die twee uur
vertrok Ricky Levi naar de Press Room om te verklaren dat er geen crisis was. Dat
vraagt om artikelen waarin wordt gespeculeerd over een paleiscoup. 's Middags
Lamoureux op bezoek. Hij is DG van een ander directoraat-generaal, namelijk TREN,
en dus wordt hij in mijn agenda opgevoerd als M. Dupont. Bizar.

Zaterdag 8 april
Lissabon. Anderhalf uur over het belastingpakket gepraat. De Engelsen hebben een
paar stappen vooruit gezet maar willen dat alle lidstaten overgaan op de
informatie-uitwisseling en dat kunnen de Luxemburgers natuurlijk niet aanvaarden.
Toch verliet ik de zaal optimistischer dan toen ik erin ging. Iedereen wist van het
Duitse compromis, dat heel redelijk was, hoewel niemand het erover had. Maar er
moet nog heel wat gebeuren. Lunch over wie er hoofd van
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de Oost-Europa Bank (EBRD) moest worden. De Fransen hebben een kandidaat Lemierre - maar de Fransen hebben altijd een kandidaat. Bovendien zijn er tot nu
toe van de drie directeuren twee Frans geweest (onder wie Jacques Attali niet zonder
kritiek). Waarom weer een Fransman? Gerrit Zalm tikte de Fransen op hun vingers
omdat zij een Rapport over Frankrijk aan hun laars hadden gelapt dat op 13 maart
door de Ecofin was vastgesteld. Frankrijk wilde toch altijd een Gouvernement
Economique Européen? Nou dan. Korte wandeling met Femke en toen weer een
diner, ditmaal in het Rococo Quelux-paleis. Dat werd voorafgegaan door een idioot
concertje: falset plus piano. De falset zong apert vals. Na afloop zei ik tegen iemand:
‘Some people have to sing for their supper, others have to listen.’

Vrijdag 14 april
's Ochtends met de auto naar Den Haag. Prodi belde in de auto om me te bedanken
voor het interview in de IHT dat ik nog niet eens gelezen had. Hij vond het riskant
en dapper en hij bewonderde mij. Kortom, het kon niet op. Vervolgens Derk-Jan,
die meldde dat hij uitsluitend Nederlandse media aan de lijn had gehad. In de
persbriefing had geen een buitenlandse journalist er een vraag over gesteld. Levi was
zeer enthousiast geweest (= his master's voice). Derk-Jan heeft alle
interviewverzoeken afgehouden, omdat die nogal rellerig klonken. Men vroeg zich
af of ik dit interview wel mocht geven zonder dat Prodi ervan op de hoogte was.
Zoals zo vaak in Den Haag ging het meer om de vorm dan om de inhoud, die de
meeste journalisten klaarblijkelijk was ontgaan. Ze vonden het jammer dat zij het
interview niet hadden gemaakt. Maar ja, als ze bij me zijn, beginnen ze over het
meubilair of het IKEA-tapijt. Lunch met bestuur VNO-NCW.

Dinsdag 18 april
's Ochtends Commissievergadering. Een flink debat over ontwikkelingshulp. Poul
Nielson krijgt veel kritiek, onder anderen van Pascal Lamy en Günter Verheugen.
Lamy: hulp voor de armsten is un échec total. Verheugen: waarom moet de Europese
belastingbetaler de corrupte elite in de derde wereld financieren? Prodi: ‘We must
make strong choices. See the Africa-Summit.’ (?) Verder Schreyer met een
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antikernenergieverhaal en Vitorino over de Mensenrechtencode, die hij bindend wil
maken. Na mei komt hij met een Mededeling. 's Avonds naar Portugal, waar we
slapen in het aangename Tivoli-hotel.

Woensdag 19 april
Toespraak over de veiligheid van voedsel voor een grote, welgevulde zaal. Lunch
met de staatssecretaris Seixas da Costa in een van die aardige paleisjes die Lissabon
rijk is. Ik mag hem. Hij is nuttig en spreekt tenminste zijn talen. 's Middags naar
Sesimbra, waar we tot 25 april zouden blijven. Wat blijkt? Het hotel zou niet misstaan
in Varna aan de Zwarte Zee. Ongemakkelijk en niet om aan te zien. En nu, zo vlak
voor Pasen, is alles vol. We besluiten terug te keren naar Amsterdam.

Vrijdag 21 april
Goede Vrijdag. Eindelijk naar de kapper. Bijlezen. Heb het rijk alleen want Femke
is naar haar tuin. Heb eindelijk Annie Proulx' The Shipping News uitgelezen. Zij
schrijft dat er vier vrouwen zijn in het hart van iedere man: The maid in the meadows.
The demon lover. The stouthearted woman. The tall and silent woman.

Zaterdag 22 april
Getennist met Erik Jurgens, Henk van Os en Ernst van Veen, tot het begon te regenen.
Ben begonnen aan Joseph Conrads Under Western Eyes.

Maandag 24 april
Getennist in Warmond met Marianne van der Vlugt. Het is daar aangenaam. Zij heeft
mij, zoals gewoonlijk, in de pan gehakt. Film American Beauty gezien in The Movies.
Verder twee videobanden thuis bekeken: Taxi Driver en Midnight Cowboy. Waar
een lang weekend al niet goed voor is. Taxi Driver heeft een onlogisch scenario en
dat stoort. De Niro speelt wel mooi. Midnight Cowboy is wel aardig maar toch wat
dun, ondanks het mooie spel van Dustin Hoffman. American Beauty is traditioneel
in de zin van ‘Suburbia waar niets is wat het lijkt’, maar wel verdomd goed gemaakt
met een scenario dat
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sluit als een bus. Bij negen van de tien films hapert het aan het scenario. Als dat in
orde is, komt de rest vanzelf. Zie The Sting.

Dinsdag 25 april
In Brussel is niemand te vinden. Bijna iedereen is de stad ontvlucht. Maandag 1 mei
is namelijk een feestdag dus vier dagen vrijaf nemen geeft een vakantie van twaalf
dagen. Ik vind het best want het geeft mij de gelegenheid rustig door te werken. Ik
ga hier wat aan sport doen. Zwemmen naast de deur in het militaire etablissement
dat wordt verbouwd. Tennissen in de chique Club Léopold, waar ik net lid van ben
geworden. Die ligt in Ukkel, niet ver van mijn huis.

Woensdag 26 april
Commissievergadering. Tweede debat over Nielsons document over
ontwikkelingssamenwerking. Ik ben kritisch. Lamy ook. Hij zegt: ‘Als we in een
eerder stadium naar dit stuk hadden kunnen kijken, had het er nu anders uitgezien.’
Verheugen: ‘Dit is very much a mainstream document.’ Lamy kondigt aan dat hij
wil spreken over compulsory licensing. Stabiliteitspact met Oostenrijk. Er is forse
kritiek omdat de Oostenrijkers hun tekort onvoldoende onder controle hebben. World
Anti Dopage Agency. Michel Barnier vóór; Poul, David, Michaele en ik tegen. Viviane
zal rapporteren. Lamy begint onderhandelingen (weer) met de People's Republic of
China (PRC) op 10 mei. Hij geeft zichzelf 65 procent succes. 's Middags naar het
Sabena-toestel dat mij naar Boston brengt. Word daar opgewacht door Renée
Haferkamp en prof. Meyer, die van Nederlandse afkomst is. We eten wat in het
Charles Hotel, waar het zeer geanimeerd is. Ik krijg altijd een kick van Amerika, en
zeker van Harvard. Het is nu vijftig jaar geleden dat ik er voet aan wal zette en ik
vind het nu nog even inspirerend als toen. Ik logeer in het Dean's House van de
Business School.

Donderdag 27 april
Ontbijt met onder anderen Stanley Hoffman, die hier University Professor is, net als
Henk van Os en Karel van Wolferen in Amsterdam. Altijd leuk met slimme en belezen
mensen te praten. Daarna een gesprek met prof. Harvey Mansfield over het gebrek
aan zelfver-
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trouwen van ‘de westerse mens’. Volgens hem is de belofte van de moderniteit dat
gelijkheid en vrijheid kunnen samengaan. In de negentiende eeuw bereikte de
bourgeoisie een compromis: een modicum van gelijkheid en een modicum van
vrijheid. Maar men wil nu 100 procent van beide en dat is onmogelijk. Vandaar de
‘Culture Wars’ in de VS. Ik ontken dit alles niet maar als verklaring vind ik het niet
bevredigend. Ik ben geneigd in de eerste plaats naar de twee wereldoorlogen te kijken.
Mansfield gaf mij zijn boek over Macchiavelli, met wie het volgens hem allemaal
is begonnen. Lunch met een aantal businessgeoriënteerde hoogleraren. Tot mijn
verbazing was Ruud Lubbers er ook. Zijn eerste kabinet was goed, zijn tweede matig,
zijn derde slecht. Net als een fles wijn die je opentrekt. 's Middags mijn toespraak.
Tekst was matig maar vragen en antwoorden gingen goed. Renée Haferkamp glom.
Overigens wel een dame die je kort moet houden. Ook Emily MacFarquhar kwam
luisteren, tegen mijn advies in. Daarna een receptie met de studenten. Er waren nogal
wat Nederlanders bij. Het valt mij op, zowel hier als in Londen, dat veel jonge
Nederlanders zich in de financiële wereld begeven. Die ligt ons blijkbaar. 's Avonds
gegeten met Emily en Rod. Emily is helaas een schaduw van wat ze vroeger was.
‘I've become stupid,’ zegt ze. Rod werkt aan een boek over de culturele revolutie in
China.

Vrijdag 28 april
Met de Shuttle 's ochtends vroeg naar La Guardia Airport in Queens. Gesprek met
bestuur van de New York Stock Exchange, onder leiding van Ugeux. Gesprek met
Robert Hormats, de baas van Goldman Sachs. Interessante lunch met een dozijn
financiële toppers, op uitnodiging van Chase Manhattan. Ik zou hier graag een week
willen blijven, om wat de diepte in te kunnen gaan. Gesprek met Onno Ruding, die
nu eindelijk een huis in Brussel heeft gevonden. Bezoek aan de Nederlandse
vertegenwoordiging. Met Peter van Walsum, nu onze vertegenwoordiger in de
Veiligheidsraad, naar receptie Nederlandse Vereniging voor Koninginnedag en
vervolgens naar Giulio Cesare van Händel in het Met. Prachtige muziek, mooi
gezongen, mooie decors maar ik moest telkens in slaap vallen vanwege mijn jetlag.
Voorstelling duurde van 19.30 tot 23.45 uur. Na afloop zijn wij nog wat gaan eten
bij Fiorello's, tegenover

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

74
het Lincoln Center. Ik moet werkelijk gauw weer terugkeren naar New York.

Maandag 1 mei
Een vrije dag in Brussel. 's Avonds zijn Femke en ik naar een uitvoering van La Fura
dels Baus gegaan. Het was een bizarre ervaring. Een hels lawaai, lichtflitsen waartegen
we ons met brilletjes moesten beschermen, rollende staketsels met kleding eraan,
een striptease, harten die uit lichamen worden gerukt. Een man die Quiero Volar
riep en in mij klom zodat we samen op de grond vielen. Kortom, straattheater. Naar
mijn mening totaal decadent.

Woensdag 3 mei
Commissievergadering met grafstemming. Prodi zette de zaak uiteen maar kon de
verwijdering van Carlo Trojan niet afdoende verklaren. Ik nam als eerste het woord
en zei de zaak te betreuren. Verwees naar Carlo's verdiensten, bijvoorbeeld ter zake
van de Duitse hereniging en op de Top van Berlijn over Agenda 2000. Andere
commissarissen volgden mij in mijn wens dat Carlo chic moest worden behandeld.
Hij wilde DG Handel worden. Waarom kon dat niet? Omdat die baan was beloofd
aan de Deen Peter Carl. Volgde een va-et-vient van Prodi, Kinnock en Lamy, die de
zaal (zonder ambtenaren) in en uit liepen om met Carlo en Peter Carl te
onderhandelen. De zaak moest vandaag nog worden beklonken, vond iedereen. Peter
Carl was inflexible, zei Prodi. Als hij geen DG Handel werd, zou hij de Commissie
verlaten. Pascal wilde Trojan best hebben maar niet tegen de prijs van het verlies
van Peter Carl. Dilemma. Uiteindelijk zei Carlo dat hij wel naar Genève wilde gaan
om de Commissie bij het WTO te vertegenwoordigen. Dat is natuurlijk een demotie.
Maar iedereen was opgelucht. Na afloop heb ik Carlo in zijn kamer opgezocht. Hij
was blij dat hij een beetje afstand kon nemen van het Brusselse gedoe. Over twee
jaar komt de post van DG Relex vrij en dan zou hij Legras kunnen vervangen. Dat
was hem beloofd door Prodi en Kinnock. Prodi heeft mij gisteren beloofd dat Carlo
elke post kon krijgen die hij ambieerde. We zullen zien. Wim Kok heeft twee keer
met Prodi getelefoneerd en dat moet echt hartelijk zijn geweest. Mijn analyse van
dit alles is dat Prodi zich niet alleen van Levi
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wilde ontdoen. Hij wilde als Macher overkomen. Maar dat zou hem nogal duur
komen te staan want in Coreper heeft Carlo veel vrienden. Andere interpretatie is
dat hij het wegsturen van Carlo gebruikt om zijn décharge mee te kopen. Maar dat
is niet de manier om het Parlement voor je te winnen. Moest nog naar het EP voor
de bespreking van een rapport. Was om 21.00 uur klaar, dus wij konden niet naar
het Gala Concert Femmes d'Europe, waarvoor de Deutsche Bank ons had uitgenodigd.

Maandag 8 mei
Met de trein naar Brussel, alwaar Ecofin. Daar is mijn voorstel over de Winding Up
of Credit Institutions zonder discussie aangenomen. Die richtlijn dateert van 1985
en is jarenlang geblokkeerd door het Gibraltar-geschil tussen het VK en Spanje. Nu
dat geschil is opgelost, is een aantal richtlijnen gedeblokkeerd, waaronder deze. De
Europese molens malen langzaam. En marge Grasser, de jeugdige FPö-minister van
Financiën, die wil dat ik een lopende procedure tegen Oostenrijk intrek. Maar de
advocaat-generaal concludeert op 18 mei en dus pieker ik er niet over dat te doen.

Dinsdag 9 mei
Schuman-dag. Eerst de Europa-express. Een aardig idee: een trein van Maastricht
naar Haarlem en vandaar naar Groningen. Ik heb het traject Amsterdam-Haarlem
v.v. gedaan en gedebatteerd met Lodewijk de Waal. Bekende kost. Heb daarna het
NOS Journaal van me af geschud. Vervolgens mijn ‘Mansholt-lezing’, waarin ik op
drie punten inging: Mansholt's dwaze stellingname in verband met de Club van
Rome; privatisering van het water; en de noodzaak van kernenergie (en het domme
Nederlandse energiebeleid). Daarna weer het NOS Journaal afgepoeierd. 's Avonds
gegeten met Morris Tabaksblat in Hôtel de l'Europe - buiten aan het water - waar
Kok, Van Mierlo en ik in de zomer van 1994 ook hebben gegeten. Dierbare
herinnering.

Vrijdag 12 mei
Promotie van Oussama Cherribi. Rick van der Ploeg en ik waren paranimfen.
Proefschrift gaat over de imams van Amsterdam, een
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interessant onderwerp. Promotor Mohamed Arkoun was aanwezig, evenals Joop
Goudsblom. Verder Peter van der Veer, wiens boek ik eens heb afgekraakt, en Rinus
Penninx van GroenLinks. Joop heeft mij verwezen naar Gilbert Murray, Five Stages
of Greek Religion, ter zake van the failure of nerve, ofwel het verlies aan
zelfvertrouwen van de westerse beschaving. Lunch in Den Haag met Lo van Wachem.
Shell gaat de Canadese teerzanden exploiteren en verwacht daar olie van $18/bl te
winnen.

Vrijdag 19 mei
Van 09.00 tot 10.00 uur DG Verrue over mijn postrichtlijn. Daarna voorbereiding
van de Interne Markt Raad van 25 mei. Om 12.00 uur een kort gesprek met Prodi,
waarin hij mij zijn steun voor mijn postrichtlijn heeft toegezegd. Belangrijk. Verder
de compensatie voor Carlo's overplaatsing. Het beste zou zijn als Timmermans
DeWost zou opvolgen als hoofd Juridische Dienst. Vervolgens naar Breda, waar ik
de Multatuli-lezing heb gehouden, die dezelfde avond in NRC Handelsblad stond.
Verder naar Amsterdam per auto.

Zaterdag 20 mei
Naar Assen, alwaar Algemene Ledenvergadering van de VVD. Was ingehuurd voor
een talkshow met Annemarie en Kees Mijnten. Het oude handwerk. Michiel Patijn
zei na afloop: ‘Een entertainer uit Brussel.’ Precies. Leuk om met een aantal oude
makkers te kletsen. Terug naar Amsterdam. 's Avonds op uitnodiging van Rob ‘Nexus’
Riemen naar een bloedstollende Katja Kabanova. Schitterende regie en decor. Maar
Janáček's muziek is de mijne niet, helaas.

Maandag 22 mei
Aardig bezoekje aan Kopenhagen, voorbereid door een goed interview in de Berlingski
Tidingen. Eerst met een jacht naar de nieuwe brug die Kopenhagen met Malmö
verbindt. Die ziet er mooi uit. Lunch aan boord met minister Gjellerup, die eigenlijk
best aardig is - alleen zo saai als koude aardappels. Daarna een solide lezing over
openbare aanbesteding. Persconferentie. Allemaal erg braaf. Vroeg diner met een
stel Europa-kenners en ander loslopend grut. Ik houd van de Scandinavische esthetiek.
Ruime vertrekken met licht hou-
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ten meubelen. Alles goed van afmeting. Niet zo zwaar als bij ons of in Duitsland.
Ten slotte een tv-opname, die dezelfde avond nog in een actualiteitenprogramma
zou worden uitgezonden. Overnacht in de nok van een hotel dat vroeger het
hoofdkwartier van de Deense communistische partij was. Heel passend.

Dinsdag 23 mei
Ontbijt met een stel Deense journalisten, de een nog aardiger dan de ander. Met de
Sabena terug naar Brussel. 's Middags een video-opname voor een bijeenkomst van
Franse notarissen in Lille, waar ik zelf niet bij kan zijn. Voorbereiding voor de
postrichtlijn. Om 20.00 uur diner in het mooie hotel Amigo met allerlei Nederlanders,
georganiseerd door het ministerie van Landbouw. Uitsluitend Nederlandse gerechten.
Maar veel soeps was het niet. Schijnt een Nederlandse week te zijn. Het diner duurde
eindeloos. Ik werd ook nog erelid van de aspergeorde gemaakt. We zijn voor het
dessert vertrokken. Voor al die Nederlanders is dit een feestje, voor mij gewoon
werk. Morgen om 08.00 uur Commissie-ontbijt.

Vrijdag 24 mei
Commissie. Rundvlees met hormonen. Pedro Solbes over openbare financiën. Ik
merk op dat ik de belastingen niet wil harmoniseren, wat een krachtig protest van
Pascal Lamy oplevert. Ik denk dat hij toch meer van een egaliserende socialist heeft
dan ik eerst vermoedde. Ben benieuwd wat hij van mijn postrichtlijn vindt. Vitorino
zet zijn programma over immigratie uiteen. Hij komt in het najaar met een
communication erover. Zal mij benieuwen. Chris Patten over ontwikkelingshulp.
Niet Nielson maar hij, dus de competentiestrijd tussen die twee heeft hij gewonnen.
Ten slotte bezoek van en lunch met de ombudsman, de Fin Söderman. Dit in het
kader van de goede verhoudingen, die door een onhandige brief van Prodi enigszins
verstoord waren. 's Middags een ontmoeting met de Groupe de Pilotage (Prodi,
Kinnock, Schreyer en Lamy), die wil weten hoe een 5 procent- en een 15
procent-vermindering van het effectief eruit zou zien. Dit is onderdeel van de core
activities, negative priorities, micro operations en outsourcing-analyse. Maar mijn
mensen zijn inderdaad hoofdzakelijk met kerntaken bezig dus ik wacht rustig af. Ten
slotte
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een bezoek van minister Sasi uit Finland ter voorbereiding van de Interne Markt
Raad van morgen.

Vrijdag 26 mei
Ontbijt met Neil Kinnock. Probeer hem te overtuigen inzake de posterijen. Ten slotte
zei hij: ‘I won't stand in your way.’ Maar wat dat betekent als het op stemmen
aankomt? Ook heb ik Carlo Trojan's geval aangehaald. Kinnock heeft hem gezegd
dat hij (Trojan) an excellent candidate was om over drie jaar Legras op te volgen als
DG Relex. Tegen mij zegt hij nu dat Carlo the best candidate is. Zullen deze beloftes
de tand des tijds doorstaan? Ik moet Prodi erop aanspreken. Verder voorbereiding
voor de postrichtlijn. Omstreeks het middaguur met de auto naar Amsterdam.

Zaterdag 27 mei
Met de KLM naar Barcelona. Gezellig flaneren op de Ramblas. Zeer onderhoudend
want elke paar meter was er iets om naar te kijken. Katinka had Los Caroles
aangeraden (bij de kathedraal) maar dat was (a) binnen, en (b) warm. Ik wilde op
een terrasje zitten en heb dat ook gedaan. Ik wilde brood bij de vissoep en toen dat
maar niet kwam, ben ik het zelf in de keuken gaan halen, tot verbazing van het
bedienend personeel.

Zondag 28 mei
Bezoek aan het Picasso-museum, waar veel jeugdwerk van de meester hangt.
Vervolgens per lokale luchtdienst naar Alicante, waar gezellig aan het water met een
stel intellectuele-eigendommensen gegeten. Iedereen in dat wereldje kent elkaar.

Dinsdag 30 mei
Ontbeten met Pascal Lamy. Heb geprobeerd hem te overtuigen, maar tevergeefs. Ik
wil 20 procent van de postmarkt openen en dat vindt hij excessief. Vervolgens de
discussie in de Commissie, die ruim twee uur duurde. Was zakelijk en van hoog
niveau. Een van de ambtenaren die erbij zat, zei na afloop dat dit in de vorige
Commissie nooit zo was verlopen, vanwege persoonlijke tegenstellingen. Schreyer,
Verheugen, Patten en een paar anderen vonden dat ik ver-
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der had moeten gaan. Voor Lamy, Vitorino en Diamantopoulou ging ik te ver. Ik
was beducht voor de afloop, ook omdat Monti, De Palacio en Fischler (drie
medestanders) er niet waren. Maar de vrees was overbodig. Kinnock hield zijn mond,
wat chic van hem was want hij zat moeilijk als oud-vakbondsman. Verder sprak
iedereen. Ten slotte concludeerde Prodi dat er een large majority voor mijn voorstel
was. Dus geen stemming hoewel Lamy, Vitorino en Diamantopoulou een reserve
lieten aantekenen. Misschien had ik er ook een 27 procent marktopening door kunnen
krijgen, zoals oorspronkelijk in mijn bedoeling lag, maar dat zou dan met een sterk
verdeelde Commissie zijn geweest, met onder anderen Barnier tegen. Dit was beter.
Ik heb nog meer moeilijke dossiers erdoor te krijgen (pensioenfondsen!). Dus aurea
mediocritas. Tot slot veertig minuten persconferentie met volle perszaal. Heb de
mensen een paar keer aan het lachen gekregen. Het oude handwerk. 's Avonds met
Femke lekker bij de Indiër gegeten, waarna naar Frankrijk.

Woensdag t/m zaterdag 3 juni
Heerlijk! Overwegend goed weer. Bijlezen, eten aan het Meer van Trélon, werken
in de tuin, 's avonds luisteren naar het Blazers Ensemble met divertimenti van Mozart
plus Così fan tutte. Expresdienst bracht artikelen uit de pers over de postrichtlijn.
Parijs en Londen boos. Simpson: ‘Bolkestein has gone and done a Hizbollah!’ Zo'n
man moet rapporteur van het EP worden. Overige artikelen waren vrij zakelijk.
Deutsche Post AG en TPG natuurlijk teleurgesteld. Heb Conrads Under Western Eyes
uitgelezen en ben begonnen aan Gilbert Murrays Five Stages of Greek Religion,
hoofdstuk 5: ‘The Failure of Nerve’.

Woensdag 7 juni
Commissievergadering over de verhouding met het EP. Loyola de Palacio heeft daar
goed mee onderhandeld. Ze zegt dat het resultaat beter is dan de overeenkomst
Theato-Oreja. Patten over asymmetrische handelsvoordelen voor Montenegro en
Kosovo. Ik wijs op de risico's van fraude. Ze zijn daar niet in staat om certificaten
van oorsprong af te geven. Ik rapporteer over de Ecofin en vermeld de keiharde
interventie van de Oostenrijkse (FPö) minister Grasser, die ik
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zie in het licht van de onheuse bejegening van Oostenrijk door de LS. Vervolgens
zeven commissarissen over de toespraak van Joschka Fischer. Meer tijd was er niet
want Prodi moest weg. De andere commissarissen komen de volgende week aan de
beurt, onder wie ik. Ook geen tijd voor een nogal onbevredigend stuk over
buitenlandse politiek van Chris Patten, die het al had laten uitlekken naar de FT. De
arme man is tussen nu en eind juli maar in twee commissievergaderingen aanwezig
want hij moet van hot naar haar vliegen. Ben blij dat ik zijn baantje niet heb.
Vervolgens met Frau Fröhlinger en Ben Smulders naar Parijs voor een onderhoud
met minister Tasca over de Loi Evin. De diensten hadden dit uitstekend voorbereid.
Ik hoefde de bal alleen maar in te koppen. De Fransen doen alles wat we willen dus
ik hoef de saisine van het Hof niet door te zetten. Dat kunnen de Fransen gezien hun
voorzitterschap niet gebruiken. Op de terugreis zaag ik Margot Fröhlinger door over
het gebruik van het woord halt. Het wordt in Zuid-Duitsland, Zwitserland en
Oostenrijk gebruikt, zegt ze. Dus ten zuiden van de Weisswurstlinie.

Vrijdag 9 juni
Toespraak over de financiële integratie gehouden. Vervolgens naar Bern voor een
lunch met de Zwitserse minister van Financiën Villiger. Geen schijn van kans dat
de Zwitsers hun bankgeheim opgeven. Terug naar Brussel, vanwaar per auto naar
Frankrijk.

Dinsdag 13 juni
Met de auto naar Straatsburg. Femke mee. We logeren in een alleraardigst hotel in
La Wantzenau. Erg landelijk, wat met dit mooie weer leuk is. Bovendien heeft het
restaurant twee vorkjes in de Michelin-gids. En de prijs eenderde van wat ik in mijn
normale hotel, het Régent Contable, moet betalen. Dat heet een win-winsituatie. 's
Ochtends commissievergadering. Prodi in Damascus om de dictator Assad de laatste
eer te bewijzen. Om Syrië aan te moedigen in het vredesproces, heet het dan. Te veel
mensen in Europa denken dat buitenlandse politiek een zaak is van ‘aardig zijn voor
de mensen’. Dat is niet zo. Syrië is alleen gevoelig voor powerplay. Daartoe zijn de
Amerikanen in staat - wij niet. Een decadentieverschijnsel. Verder Monti over de
Duitse elektriciteitsmarkt, Wallström over afval van

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

81
elektrische apparaten en Solbes over de Europese Investeringsbank (EIB). Vorige
week is mijn voorstel BTW op elektronische handel te heffen (e-VAT) als A-punt
aanvaard, nu de International Accounting Standards (IAS). Twee de Amerikanen
onwelgevallige punten, maar ten aanzien van beide staan we volledig in ons recht.
Artikel met mijn naam eronder over de IAS in de FT. Nuttig werk. 's Avonds twee
rapporten ter behandeling, beide over alcohol en Scandinavië. Het eerste van Jules
Maaten, het tweede van de Luxemburgse mevrouw Lulling, die kabaal maakte door
met andere dames verbaal op de vuist te gaan. Een vertoning! Derk-Jan wist te melden
dat deze Luxemburgse politica een spoor van vernieling achter zich aan heeft
getrokken: lid geweest van drie partijen, een scheuring in de Socialistische Partij
veroorzaakt, één minister tot aftreden gebracht en een andere die in de liefdesdaad
met haar is gebleven. Une belle mort, heet dat. Die debatten in het EP stellen werkelijk
niets voor.

Maandag 19 juni
Lissabon. Eindeloos geklets in de Ecofin. Stukje van de Europese Raad meegemaakt,
waarin onder andere plichtmatige en dus oninteressante mededelingen over de
Grandes Orientations de la Politique Economique (GOPE). Hoe belangrijker de
mensen, des te saaier wat ze zeggen. Wat betreft het belastingpakket werd de Ecofin
weer opgedragen een oplossing te vinden. Gepraat met Mario Draghi van de Italiaanse
thesaurie, de nieuwe voorzitter van de Financieel Economische Commissie (FEC).
Jaren geleden, tijdens de debatten in de Tweede Kamer over de EMU, had hij naar
mij laten informeren. Hij keek mij dan ook curieus aan. Uren kwijtgeraakt door
rommelig en onhandig Portugees voorzitterschap. Toen 's avonds bleek dat de
discussie in bilateraaltjes zou verzanden en over de nacht zou worden heen getild,
gaf ik er de brui aan en ben ik met Gerrit naar huis gegaan, dit keer in een Gulfstream.
Om 1 uur lag ik in mijn bed.

Woensdag 21 juni
Commissievergadering. Tweede deel van onze discussie over de toespraak van
Joschka Fischer. Heb mijn best gedaan daar zo veel mogelijk koud water op te gooien.
Heb mij ook een tegenstander van een federaal Europa betoond, onder andere
zeggende dat er geen
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Europees volk en geen Europese openbare mening zijn. Prodi antwoordde dat hij
zich daar niet bij wenst neer te leggen. Hij wordt gemotiveerd door het gebrek aan
eenheid in het Italië van voor de Risorgimento, net als Kohl door de bommen van
maart/april 1945 en de dood van zijn oudere broer. Maar het Europa van nu is niet
vergelijkbaar met het Italië van toen. Dat had immers wel een taal (na Dante) en
(ongeveer) dezelfde cultuur. 's Middags in het EP voor de data
protection-overeenkomst met de VS. Daarna bezoek van minister Melanie Johnson
van de Treasury. 's Avonds gedineerd bij Michel Vanden Abeele. Geanimeerd gesprek
in drie talen.

Zaterdag 24 juni
Ingekorte tekst van mijn Willem van Oranje-lezing in Trouw en het FD. Naar
Frankrijk, waar Babette en Rob logeerden. Die avond naar het kasteel van Chimay,
alwaar een kleine bonbonnière. Iedereen in het lang/black tie, dus dat zag er snoeperig
uit. Het concert bestond uit barokmuziek voor klavecimbel, gamba en zangeres.
Couperin. Niet erg interessant. Vroeg thuis in een heerlijk lange lichte avond.

Dinsdag 27 juni
Londen. Om 07.30 uur Today. Ik zei: ‘The UK should not carp from the sidelines like
some moping Minnie the Minx.’ Iedereen in het VK begrijpt die toespeling, niemand
daarbuiten. Vervolgens een gesprek met de Social Market Foundation en een tweede
met wat financiële-dienstenmensen onder wie Judith Mayhew. Bilateral met Don
Cruikshank van de London Stock Exchange. Londen en Frankfurt gaan één boek met
regels maken en daarmee worden alle problemen opgelost. Ik geloof er niets van.
Lunch en toespraak voor de Foreign Banks & Securities Houses. Daarna een
ontmoeting met de Bruges Group van eurosceptische Tory's, onder leiding van Bill
Cash. Sommige van hun argumenten niet eens zo makkelijk te weerleggen. Op andere
punten ben ik het ook met hen eens. Toen Bill Cash en ik even alleen buiten liepen,
kwam de aap uit de mouw. Hij wordt gemotiveerd door anti-Duitse gevoelens, zijn
vader in Normandië gesneuveld zijnde. Het economische gewicht van Duitsland
maakt, zegt hij, dat we geen Europees Duitsland maar een Duits Europa krijgen. Veel
media-aandacht want die middag sprak Chirac in de
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Reichstag. Tot slot een nuttig gesprek met de Confederation of British Industry. Met
de Eurostar weer terug.

Zondag 2 juli
Parijs. Naar het Centre Pompidou/Beaubourg. Op de vijfde verdieping de prachtigste
schilderijen van Chagall, Matisse, Derain en vele anderen, plus natuurlijk de grote
meester Picasso. Je kijkt je ogen uit. 's Middags naar het museum Maillol, Rue de
Grenelle. Niet alleen mooi beeldhouwwerk, ook fraaie schilderijen van Bonnard. 's
Avonds naar de Eglise Saint Julien le Pauvre. Mij zeer bekend uit mijn studententijd,
toen ik in een vlooienhotel in de Rue de la Bûcherie logeerde. Concert van cello solo:
suites van Bach. Zonder bladmuziek voor zich. Het was austère in die kale kerk uit
de twaalfde eeuw. Dat begrip is niet makkelijk in het Nederlands te vertalen: strak,
streng, sober? Maar een indrukwekkende uitvoering was het zeker, van die man met
dat gesloten gezicht in die donkere kerk, die als toegift de prélude van de vierde suite
speelde.

Maandag 3 juli
Ontmoeting met het Franse voorzitterschap in het Centre Kléber. Eerst met Fabius
en Moscovici, toen met Lebranchu (consumentenzaken) en ten slotte met Pierret,
die mij in het Engels vertelde dat mijn voorstel voor de posterijen onaanvaardbaar
was. Ik mag die Fransen wel; kan goed met ze opschieten, ook waar ik het niet met
ze eens ben. Allen de bus in, ik met een grote koffer. Naar het Elysée, waar Chirac
ons op het perron opwachtte. Ik weigerde mijn koffer in de bus te laten, denkende:
die zie ik dan nooit meer terug. Dus met koffer in de ene hand en koffertje in de
andere liep ik op Chirac toe, zette allebei neer, gaf hem een hand, pakte alles weer
op en liep door. Moet een merkwaardige indruk hebben gemaakt. Maar een lunch
was er niet bij, want Chris Patten en ik moesten naar Straatsburg. Hebben vast een
goede bordeaux gemist. Rammelend van de honger kwamen we daar aan. Om 20.00
uur moest ik een rapport behandelen.

Woensdag 5 juli
Lunch met de rondborstige, 25-jarige Kauppi uit het noorden van
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Finland. Zij heeft acht uur nodig om Straatsburg te bereiken, via Helsinki en Parijs.
Aan het einde van de middag het EP ingelicht over mijn octrooivoorstel, dat de
Commissie die ochtend had vastgesteld. Daarbij had alleen Loyola bezwaar gemaakt
vanwege het niet-gebruik van het Spaans. Op diezelfde vergadering heb ik voorgesteld
Spanje voor het Hof te dagen wegens golden shares, dus ik heb het daar voor het
ogenblik verbruid. Voorts een discussie over Chris Pattens BZ-papier. Prodi: ‘There
comes a moment when we shall have to clash with the Council.’ Het zal mij
benieuwen. Met de auto terug naar Brussel.

Zaterdag 8 juli
Gevlogen naar Gatwick, waar ik werd afgehaald door een vriendelijke oudere baas
die de Liberal Summer School organiseert. Autorit naar Chichester aan de zuidkust
van Engeland. England's green and pleasant fields. Ik werd naar het Ship's Hotel
gebracht, best geschikt. 's Avonds een bijeenkomst in het lokale University College
over coalitievorming. Heb toen zelf iets gezegd over de Nederlandse ervaring: het
risico van coalities is verlies aan identiteit van de juniorpartner, reden waarom ik in
1994 in de Kamer ben blijven zitten.

Maandag 10 juli
Straatsburg. Toespraak over Copyright in het Palais des Congres. Stomvervelend.
Minister Tasca was er ook. Lang en nuttig gesprek met Ana Palacio, voorzitter van
de Juridische Zaken & Interne Markt-Commissie van het EP, over het
Gemeenschapspatent en de gegevensbescherming (= Safe Harbour). 's Middags heeft
Agostinho me naar Freiburg gebracht, waar ik de Walter Eucken-lezing heb gehouden.
Ook daar geen probleem, behalve dan dat ik halverwege het beantwoorden van de
vragen het Duits heb verlaten voor het Engels. Er zat een verslaggeefster van de FAZ
bij en ik wilde liever geen al te grote fouten maken. Naar aanleiding van Joschka
Fischers toespraak citeerde ik Ralph Dahrendorfs woord (in Chichester): ‘Wie wil
nog Duitser zijn?’ 's Avonds terug naar Straatsburg.

Woensdag 12 juli
Eerst een vergadering en petit comité (Liikanen, Busquin, Lamy, Pat-
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ten en ik) over defensiesamenwerking. Gezien mijn ervaringen met de Independent
European Programme Groupe (IEPG) als defensieminister ben ik afwachtend. Eerst
wil ik een duidelijk signaal van Chris P. dat de Raad hier echt belangstelling voor
heeft. Anders is het verspilde tijd en energie. En marge van de Commissievergadering
een woordje met Pedro Solbes over de opvolging van zijn DG Ravasio. Er zijn drie
of vier kandidaten, onder wie Bart Leblanc. Maar R. gaat pas in december/januari
weg, dus die koek wordt niet eerder dan september gebakken. Dat is de tijd dat
Leblanc moet beslissen of hij wil plaatsnemen in zijn Raad van Bestuur. Dus vogel
in de lucht/in de hand. Ik zou voor het laatste kiezen. Doet hij dat ook, dan heeft
Nederland binnenkort niemand van A1 - of A2 -niveau want Timmermans gaat naar
het Hof en Tent met pensioen. Wat dit betreft, heeft Nederland het slecht gespeeld.
Monti legt uit dat hij twee redenen heeft om achter Deutsche Post AG aan te gaan
(nl. overheidssteun en misbruik van dominante positie) dus de Commissie zal daar
niet vóór eind juli over oordelen, zoals Lambsdorff mij had gevraagd in verband met
de beursgang van DPAG. Ik zeg iets over Safe Harbour want morgen moet ik met de
Commissie voor mensenrechten erover spreken. Institutional Reform: we nemen
geen positie jegens het stuk van het Instituut in Florence. Lamy betreurt onze positie
inzake GMO. ‘La Commission scientifique est pour les GMO et le Conseil fait la grève.
Nous faisons ce que les scientifiques ne veulent pas. Notre position à l'OMC est
mauvaise.’ Hij heeft gelijk.

Vrijdag 14 juli
Eerst de ‘ambassadeur’ van Taiwan in Nederland. Een beleefdheidsbezoek. Ik heb
altijd veel voor de Taiwanezen gevoeld, voornamelijk uit afschuw jegens de
onderdrukkers in Peking, die ervoor zorgden dat iedereen Taipeh met de nek aankeek.
Vervolgens Barrett, de nieuwe topman van Barclays. Hij is erg veramerikaniseerd
in zijn wijze van doen, na jarenlang verblijf in Noord-Amerika. Ben benieuwd hoe
het wereldje van de Britse topbankiers daarop reageert. In ieder geval zeer verschillend
van sir Peter Middleton, die een echte Treasury-mandarijn is. Dan naar Nederland.
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Maandag 17 juli
De Britten liggen nog steeds dwars over het mandaat van de Groupe de Réflection.
Bovendien heeft Gordon Brown zondagmiddernacht een uitgewerkt voorstel naar
de Raad gefaxt waarin staat dat het Financial Services Action Plan in 2004 klaar kan
zijn in plaats van in 2005. Zonder het voorzitterschap of de Commissie te
waarschuwen. Een gotspe = chutzpah in het Engels. Dit om zijn afgang inzake het
mandaat te dekken. Ons antwoord was dat het mandaat à quatorze er lag. Wilden de
Britten niet meedoen, de Commissie zou het initiatief alleen nemen, in plaats van
samen met het voorzitterschap. ‘So you want to play hard ball,’ was de Britse reactie.
Maar wie was daarmee begonnen? Britten vervolgens door de pomp en de Fransen
maar vragen wat hard ball betekende. Melanie Johnson, die de Treasury hier
vertegenwoordigde, zat met dit alles klaarblijkelijk in haar maag want zij vloeide
over van vriendelijkheid jegens mij. De verhouding met Gordon Brown is er al met
al niet op verbeterd.

Woensdag 19 juli
Verslag van wat ik in het EP over de Safe Harbour had gezegd. Werd ondersteund
door Loyola, die natuurlijk door haar zuster was ingeseind. Verder Wallström over
GMO, Solbes over de inflatie en de Franse wens de eurogroep een hoger profiel te
geven. Ik heb gewaarschuwd voor de Franse ambities (1) om de eurogroep een
secretariaat te geven los van de Commissie; (2) om politieke greep op de ECB te
krijgen. Solbes was het met me eens. 's Avonds als de bliksem naar Frankrijk.

Zondag 23 juli
Naar Brussel voor een lunch met Emily en Rod MacFarquhar. Emily doodziek, een
schaduw van wat zij vroeger was. Rod interessant als altijd. We hebben het gehad
over de Venona-transcripts. De VS waren ten tijde van Joe McCarthy veel meer
doorschoten met Russische spionnen dan wij toen dachten. Wat betreft de China
Hands was Robert Service daar een voorbeeld van. Ik herhaalde wat ik heb geschreven
aan het einde van mijn opstel over Willi Münzenberg: wat was de reële invloed van
die wilderness of mirrors op de werkelijke gang van zaken? Volgens mij weinig.
Wat niet wegneemt dat het on-
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smakelijke geschiedenissen waren. Vervolgens naar Rio & Danielle Praaning voor
haar vijftigste verjaardag. Ze wonen prachtig. Erbij waren Charles Rutten, Rob
Meines, Joost van Iersel e.t.q.

Dinsdag 25 juli
Terug uit Frankrijk. Om elf uur ontmoeting met Lamfalussy voor de Groupe de
Réflection. Hij maakt indruk. Voormalige Hongaar, die daar nog een Weingut heeft.
Het verslag over wat er met de regulering van aandelenbeurzen moet gebeuren, dient
eind november in essentie klaar te zijn. Dat wordt dus aanpoten geblazen. Lunch met
de oude heer Max Kohnstamm, die ik een zwart beeld heb geschilderd van wat er
door de uitbreiding met de EU en de Commissie gaat gebeuren. Over een eeuw, zei
ik hem, zou een geschiedschrijver wel eens kunnen concluderen dat het hoogtepunt
van de Europese integratie nu is en dat de uitbreiding verstarring en een terugkeer
naar intergovernementalisme heeft gebracht. In ieder geval wordt het alle hens aan
dek, vrees ik, om te bewaren wat we hebben. 's Middags een interview met Il Giornale
en vervolgens een nabespreking met mijn kabinet over wat we hebben bereikt en
wat niet; wat goed is gegaan en wat verbeterd kan worden. Ik geloof dat mijn mensen
wel tevreden en goed op dreef zijn. Ten slotte afscheidsdiner voor Carlo Trojan.
Prodi sprak kort en slecht. Michaele Schreyer om Carlo te bedanken voor wat hij
voor de eenheid van Duitsland en dus voor Berlijn heeft gedaan. Carlo antwoordde
aardig. Vervolgens vergat Prodi de champagne die op tafel stond. In het algemeen
hebben Italianen veel savoir-faire - willen zij bella figura maken - maar Prodi is de
uitzondering die deze regel bevestigt. Hij is aardig maar onhandig.

Woensdag 26 juli
Laatste Commissievergadering van het seizoen. Kinnock over benoemingen. Nielson
wil een Fransman als DG maar er zijn al te veel Fransen (en Britten) dus Prodi verzet
zich (na Jonathan Faull - een Brit - als woordvoerder te hebben benoemd). Prodi
over de G7 op Okinawa. Totaal gebrek aan overeenstemming over GMO. Loyola over
concurrentie bij transport. Verheugen rouspeteert. Waarom kleine steden opleggen
wat er moet gebeuren? Hij is vaak nogal
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Duits. Alles bij elkaar niet erg beginselvast. Ook ter zake van Turkije deel ik zijn
mening geenszins. Verdere resultaten van de kerntakenexercitie. In totaal wordt
minder dan 2 procent effectief ontslagen. Dus 98 procent houdt zich bezig met
kernactiviteiten. Volgens Lamy is dit à peine crédible en hij heeft gelijk. Ik verzet
mij tegen het sluiten van Petten. Dat zal wel niet doorgaan. Ook Busquin verzet zich
ertegen. Prodi wil dit plan uitvoeren maar het valt te betwijfelen of hij ervoor geprezen
zal worden. Na de lunch vertrekken Femke en ik in de auto richting Kaiserslautern.
Mooi weer. Doorgereden tot Trier, waar we aardig hebben gegeten aan de rand van
de Moesel. Geslapen in Landstuhl, net voor Kaiserslautern.

Zondag 30 juli
Salzburg. Vroeg op want we gaan naar Sankt Florian, voorbij Linz, waar de
Bachsolisten in een klooster spelen. Het weer is totaal veranderd en het giet. De zaal
is mooi en groot. Leeg is de akoestiek slecht met een nagalm van 9 seconden; gevuld
met publiek is de akoestiek uitstekend. Wat speelden ze weer mooi! Drie
Brandenburgse concerten plus wat kleinere werken van Johann Christian en Carl
Philip Emmanuel. Femke en ik hebben met de ABS in hun hotel geluncht. Het was
eigenlijk de eerste keer dat ik met het gehele ensemble heb gegeten en het was erg
leuk. Het lijkt erop dat alle persoonlijke ergernissen nu voorbij zijn. Roy Goodman
was er ook en erg complimenteus over de ABS. 's Middags terug naar Salzburg waar
's avonds het Requiem van Mozart gehoord in de Franziskanerkirche. Overweldigende
muziek. Ook een bijzondere kerk - laat-Romaans/vroeg-gotisch - met eindeloos lange
pilaren.

Maandag 31 juli
Rustig in het hotel gewerkt aan de toespraak die ik begin september in Amsterdam
moet houden ter opening van het academisch jaar. 's Avonds Endstation Sehnsucht,
een misbaksel van Duits dramaturgengeneuzel dat slechts zeer in de verte doet denken
aan Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire, waarvan het een bewerking heet
te zijn. Femke zegt dat dit het verlies van de Oost-Duitse idealen is maar ik haal het
er niet uit. Na het Berlijnse theaterfestival dat wij in mei 1999 hebben meegemaakt
(met onder anderen een bespottelijke
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Sarah Kane) en dit wangedrocht heb ik weinig achting meer voor het Duitse theater.

Dinsdag 8 augustus
Lang gesprek met Joop Goudsblom in zijn huis in de Viottastraat over mijn
counterculture-artikel. Hij vindt het abstractieniveau niet hoog genoeg. Daar heeft
hij gelijk in. Het risico van zijn abstractieniveau is wel dat men in platitudes verzeilt.
's Avonds met broer Nico in Dreefzicht gegeten. Het is eigenlijk de eerste keer dat
ik zoiets met hem doe. Het was aardig.

Vrijdag 11 augustus
Geluncht in café Dantzig met Meindert Fennema, mijn favoriete ex-communist.
Heeft een grote mate van intellectuele eerlijkheid, wat zeldzaam is onder mensen
met zijn ervaring. Was zeer kritisch over Elsbeth Etty (‘heeft geen moraal’) en
helemaal over Ina Brouwer.

Zaterdag 12 t/m donderdag 24 augustus
Twaalf heerlijke dagen op Vlieland. Het is een mooi en rustig eiland. Auto's rijden
er niet of nauwelijks. De stranden zijn prachtig hoewel de zee te koud was om in te
zwemmen. Aardige bossen met dennenbomen die na de regen heerlijk ruiken. We
hadden een leuk huisje. Veel gelopen en gefietst. Weer was wisselvallig tot mooi.
Heb een aantal stukken voor Brussel gelezen, evenals een tweehonderdtal bladzijden
in De demonen van Dostojevski. Verder mijn toespraak afgemaakt, waarvoor Berlin's
The Hedgehog and the Fox gelezen. Voorts Politicus zonder partij van Ter Braak.
Nou, dat viel niet mee. Lange zinnen, duistere teksten en een problematiek die ons
totaal niet meer aanspreekt. Volgend jaar augustus hopen we hier weer twee weken
te zitten.

Maandag 28 augustus
Naar Den Haag. Afgesproken met Hagemeijer om mijn belastingen te doen. We
zaten op de nieuwe fractie - tweede verdieping van de oude kamer. Hans Dijkstal zit
nu op de kamer die vroeger de eerste afdeling heette - de mooiste kamer van het hele
complex. De oude Handelingenkamer is de nieuwe fractiekamer (D66 zit in onze
oude
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fractiekamer). Met 38 zetels is de VVD een toonbeeld van rust en stabiliteit. Dat is
wel eens anders geweest. Liep Erica tegen het lijf, die zich in haar nieuwe rol heeft
geschikt. Geluncht met Nico in Shirasagi. Binnenkort vertrekt hij naar zijn nieuwe
baan in Bussum. Zijn huis heeft hij per 1 december 2000 verkocht maar hij heeft nog
geen nieuw. Later op de middag in Corona een gesprek met Cor Herkströter. Hij
doet twee dingen die voor mij van belang zijn. Ten eerste is hij lid van de Raad van
Toezicht voor de International Accounting Standards Board. Dat is de club van Paul
Volcker. Ten tweede is hij lid van de Groupe de Réflection aangaande toezicht op
de beurzen. Dat zijn interessante en belangrijke bezigheden. Daarna gegeten bij
‘mijn’ Chinees met Hans Hoogervorst. Het gaat hem en Marisa goed. Hij moet de
volgende ronde maar minister worden. Heb hem gezegd dat hij zich moet voorbereiden
op het ministerschap van Financiën.

Dinsdag 29 augustus
Bijlezen. Aan het einde van de middag naar mijn zwager Pieter om les in fotograferen
te krijgen. 's Avonds mijn laatste bestuursvergadering van de Amsterdamse
Bachsolisten. Ik heb dat nu een jaar of zes gedaan en hen door alle financiële
problemen geloodst. Nu kan een ander het doen, namelijk Dan Huesman (ex-OHRA).
De zaak is op orde. Ik wens Henk Rubing en de ABS veel succes toe. De recensies
van hun optreden in Linz waren fantastisch. Om 21.30 uur gesprek met Victor
Halberstadt in zijn fraaie appartement aan de Amstel. Volgens hem is Prodi
gedeprimeerd, wat ik mij wel kan indenken.

Woensdag 30 augustus
Weer een dagje Den Haag. Om 10.00 uur afgesproken met Henk Post in De Posthoorn
voor een aantal lopende zaken. Vervolgens een lang gesprek met lunch op uitnodiging
van Jozias Van Aartsen om over de EU te praten. Gerrit Zalm was er ook, evenals
Michiel Patijn, Henk Post en Peter van Walsum - net aangekomen uit Monrovia maar
zonder koffer dus ongeschoren. Heb voorgesteld dat de minister Europa zou moeten
doen en de staatssecretaris de rest van de wereld. Aan het einde van de middag
afspraak met Hans Labohm,
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weer in De Posthoorn, om mijn toespraak voor de Konrad Adenauer Stiftung in
Berlijn te bespreken. Hij is zeer positief over de globalisering en dat ben ik ook. Ten
slotte gegeten met Hans Dijkstal in Julien, vlak bij Des Indes. Hij maakte een rustige
en weloverwogen indruk. Dat is goed. Ik denk dat ik de beste keus heb gemaakt.
Veel hangt af van wat Kok gaat doen: derde termijn of niet. Gaat Kok door, blijven
we tweede partij. Neemt Melkert het over, hebben we kans de grootste te worden.

Maandag 4 september
Om 16.00 uur de lezing ter opening van het academisch jaar in de aula aan het Spui
gehouden. Deze had ik nu eens zelf geschreven. Men vond het een goed verhaal,
waarschijnlijk omdat de toespraken vóór mij (Loek Hermans) en na mij (Noorda)
zo gortdroog waren. Terloops heb ik Bram de Swaan op de hak genomen wegens
zijn idiote artikel in De Gids over de ‘voortgaande strijd’ in de derde wereld. Tijdens
de receptie na de bijeenkomst zei hij me dat ik mij in die tijd in Tanzania ‘had
verrijkt’. Hij moest eens weten! Later was er een stomvervelend diner dat uren duurde.
Om 23.00 uur zijn we maar opgestapt, tot ongenoegen van Femke. Neem mij voor
nooit meer een diner aan te nemen, behalve als het niet anders kan.

Woensdag 6 september
Ontbijt met George Watson, voormalig don in Cambridge (waar hij nog steeds woont)
en auteur van The Lost Literature of Socialism. Nodig mij uit in Cambridge te spreken,
zei ik hem, en ik maak gehakt van het postmodernisme. Commissievergadering.
Lang over olieprijzen gesproken. Ik heb Loyola en Nielson ondersteund dat de hoge
prijs zijn werk moet kunnen doen. Eind september wil de Ecofin hier een debat aan
wijden. Ik weet dat Loyola een energiepapier dans ses cartons heeft. Verder veel
gedoe over het interview van Günter Verheugen in de Süddeutsche Zeitung, waarin
hij de indruk wekt een referendum in Duitsland over de Osterweiterung te willen.
Strikt genomen heeft hij dat niet gezegd maar het lijkt er wel veel op. Voor een
ervaren politicus erg onhandig. Ook Homerus slaapt wel eens. In de plenaire
vergadering worden hem stevig de oren gewassen. Prodi vindt het nodig het EP eraan
te herinneren dat hij de porte-
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feuilles van de commissarissen kan veranderen. Maar wie over zijn macht moet
spreken, heeft die niet. Lamy heeft het over de afnemende belasting van kapitaal.
Hij zegt de OESO meer te vertrouwen dan Taxud. Daar moet een antwoord op komen.
Eind van de middag kan ik gelukkig weer terug naar Brussel want die aardige Philippe
Busquin over wie iedereen zo kritisch was, neemt een vraag over cloning van mij
over.

Dinsdag 12 september
Medisch onderzoek in Brussel bij een allercharmantste dokter Dolmans. Wat kunnen
Vlamingen toch voorkomend en aardig zijn! Verder een Duitse groep MKB'ers en
een zeer spraakzame Combaldieu, die als directeur van het merkenbureau OHIM in
Alicante voor onze bloedeigen Wubbo de Boer pleit, mij welbekend van mijn dagen
op EZ. Lunch met de VVD-commissie Financieel-economische Zaken. Wegens de
olieblokkade per trein naar Den Haag, alwaar grote VVD-jamboree in de Oude Zaal.
Foto's van alle aanwezige oud-fractievoorzitters, etc. Gezellig. Zelfde avond weer
met de trein terug. Vier uur in de trein voor anderhalf uur in Den Haag! Maar hier
mocht ik niet ontbreken. Je bent erelid of je bent het niet.

Woensdag 13 september
Commissievergadering. We praten over het Charter of Human Rights. Opvallend
veel kritische geluiden. Ik beweer dat de EU dit helemaal niet had moeten doen. De
EU had het EVRM moeten onderschrijven. Dan had alles via het Hof in Straatsburg
kunnen lopen. Dat had ook allerlei interpretatieverschillen tussen de hoven te
Luxemburg en Straatsburg vermeden. Nu zijn die onvermijdelijk. De normen in het
Charter zijn zo vaag dat de rechter ze wel inhoud moet geven. Over juridisering
gesproken. Vitorino houdt vast aan het bindende karakter. Maar dat lukt toch niet.
Het is dus een gratuite bewering, die wel het verkeerde signaal geeft. Prodi vertelt
van de informele Ecofin het afgelopen weekeinde. Men wil dat de Commissie een
langetermijnenergiestrategie ontwikkelt. Ik weet dat Loyola daaraan werkt. Verder,
naar aanleiding van de FPö, wil de Raad dat de Commissie een voorstel doet om
artikel 7 van het Verdrag uit te breiden, zodat er meer mogelijkheden zijn om op te
tre-
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den tegen extreemrechts. Lunch met de leden van de beide panels die zich buigen
over de vennootschapsbelasting. Na de lunch zou Netelenbos komen maar die laat
het afweten vanwege de blokkades. Zij is misschien vergeten dat er ook treinen zijn.
Combaldieu van het OHIM komt langs om afscheid te nemen. Très bavard.

Vrijdag 15 september
Met de Thalys naar Parijs voor de Eurofin-conferentie in het UNESCO-gebouw.
Iedereen uit de (Franse) financiële wereld was er. Maar de organisatie was bordélique.
Zo mocht ik mijn toespraak, waar bloedig op was gewerkt, niet uitspreken. Wel een
stuk of wat korte interventies, wat mij zowaar een tweetal open doekjes opleverde.
Maar belangrijk was dat deze groep zich geheel en al overtuigd toonde van de
noodzaak van financiële integratie. Daags tevoren had De Larosière een artikel
gepubliceerd in de Figaro, waarin hij het opnam voor pensioenfondsen. En dat in
Parijs! 's Avonds naar Stalker van G.J. Rijnders in het Kaai-theater. Waardeloos.

Maandag 18 september
Kort bezoek aan Romano Prodi. Hij zag er gedeprimeerd uit en zei dat alle lidstaten
(Aznar voorop) het op hem hadden voorzien. Ik heb het met hem gehad over de
ondervertegenwoordiging van Nederland aan de top van de Commissie. Hij heeft
mij uitgenodigd daar een voorstel voor te doen. Ik heb hem bewogen Henk Post als
een goede kandidaat te beschouwen, hoewel die geen fonctionnaire is. Na de lunch
een toespraak voor een groep Duitse werkgevers in het hotel Méridien. Aan het einde
van de middag een ontvangst van de Österreichische Wirtschaftskammer. Heb gezegd
dat ik blij was dat de betrekkingen weer genormaliseerd waren. Karas (MEP) was er
ook, schoonzoon van die onuitstaanbare Waldheim. Deze laatste heb ik een keer in
New York ontmoet toen hij SG van de VN was. Wat een parmantigheid!

Woensdag 20 september
Commissievergadering. Mijn mededeling over services d'intérêts generaux wordt
zonder veel discussie aangenomen. Wat betreft de prijs van olieproducten menen
Patten en Lamy dat we begrip moeten op-
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brengen voor de moeilijke positie van regeringen. Solbes daarentegen zegt heel
terecht dat we gewoon onze mening moeten geven, zonder aanzien des persoons.
Men verlangt algemeen een langetermijnenergiepolitiek van de Commissie. Ik weet
dat Loyola daar al lang op zit te broeden. Verder besluiten we van de Less Developed
Countries (LDC's) 100 procent van hun producten tarief- en quotavrij in te voeren,
met een overgangstermijn van drie jaar voor bananen, suiker en rijst. Dit initiatief
heet: Everything but Arms. Niet onbelangrijk. Nu zien wat de Raad ermee doet. Ten
slotte een document over asielzoekers. Had veel slechter kunnen zijn. Vitorino had
a UN attitude, zoals een der aanwezigen het uitdrukte. Het stuk is OK voorzover het
gaat, maar het gaat niet ver genoeg. 's Avonds een diner-débat over e-VAT in het EP.
Daarna een concert van het EU-jeugdorkest. Stelde weinig voor maar die jonge mensen
moeten worden aangemoedigd. Nicole Fontaine was er ook, vol voorspelbare Euro
babble, evenals Prodi.

Donderdag 21 september
Lunch met een stel editors van The Wall Street Journal. Slimme jongens dus een
geanimeerd gesprek. Een van hen beweerde dat de strengheid van het antikartelbeleid
omgekeerd evenredig was aan de economische groei. Moet ik eens uitzoeken. Daarna
een groep Spaanse vakbondsmensen over een sociale component van de regels voor
openbare aanbesteding. Beetje moeizaam gesprek, ook vanwege taalproblemen. Maar
ze gingen toch half tevreden weg, ook omdat ik ruim de tijd voor ze had genomen.
Diner bij Ben Bot met een volstrekt onmogelijke heer Kusters, wijnhandelaar in
Dordrecht, die mij vertelde wat ik moest doen als ik in Frankrijk feestvarken van de
Tastevins ben. Gelukkig is er dan informele Ecofin in Zweden. Prachtig excuus. Het
diner was overigens wel heerlijk - de wijnen zeer in het bijzonder.

Zaterdag 23 september
Mooie stad, Praag. Goldenes Prag. We zijn gaan lopen: naar het Wenceslasplein (op
en af) en het oude autoloze centrum. Veel toeristen, ook vanwege de IMF-vergadering.
Veel flyers voor concerten die vaak in kerken worden gegeven. 's Middags toespraak
voor ING. Magere
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opkomst. Maar ja, iedereen en zijn schoonmoeder belegt nu bijeenkomsten. 's Avonds
goed gegeten in het Hotel Paris, waar we eerder hebben gelogeerd. Mooie
art-nouveau-eetzaal. Daarna naar een merkwaardig zaaltje naast de Karelbrug dat
in de Vltava uitsteekt om muziekstukjes van Mozart te beluisteren en te bekijken.
Quasi-humoristisch. Femke zegt: net opdrachten van een toneelschool: stof de meubels
af terwijl je een aria uit Don Giovanni zingt.

Zondag 24 september
Autotochtje naar het nabijgelegen Karlstein. Wandeling van ongeveer twintig minuten
naar het kasteel. Het is schitterend weer, net als gisteren: zonnig en warm. Het kasteel
is leuk om te zien maar niet echt bijzonder. In vergelijking met Engelse en Franse
kastelen erg bescheiden. Mooi uitzicht over omringende heuvels. Het landschap om
Praag is aantrekkelijk. Onze gids is een leuk meisje dat foutloos Duits spreekt maar
met een grappig accent. Op de terugweg vraag ik of ze in Duitsland heeft gestudeerd.
Neen, alleen op school. We lunchen in een eenvoudig restaurant langs de weg naar
beneden. Femke kijkt naar een man die met twee mooie blonde vrouwen zit te eten.
Beiden met juwelen behangen. Haar immer levendige verbeelding verzint hier een
verhaal bij. En inderdaad, de verleiding voor mooie jonge vrouwen om hier met
Unfug geld te verdienen, is natuurlijk groot. 's Avonds receptie van Goldman Sachs
in de Statni Opera. Ze hebben alle stoelen uit de zaal gehaald en die met een plankier
gelijkgemaakt met het toneel. Van daaruit kijk je omhoog naar alle helverlichte loges
en het aardige beschilderde plafond. Werkelijk erg charmant. Veel bekenden: Wim
Duisenberg, Cees Maas, Bart Leblanc en ook Laurence met haar echtgenoot, die
voor Lazard Frères werkt. Er is net geïntervenieerd en de euro heeft zich wat hersteld.
Ik had het niet gedaan. De euro is inderdaad ondergewaardeerd maar over een tijdje
had de wal het schip toch wel gekeerd. Maar ik geef toe: de psychologische druk om
iets te doen was groot en in het Amerikaanse Congres wordt geklaagd. Met deze
dollar kan Boeing natuurlijk niet tegen Airbus op.

Maandag 25 september
's Ochtends een toespraak over globalisering en de Tobin-tax voor
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het Liberale Instituut hier. Volgens mij zijn dat aanhangers van Vaclav Klaus, met
wie ik hier in Praag enige jaren geleden ruzie heb gemaakt, toen hij nog MP was. Jan
Mulder was er (van het EP) evenals Klaas Groenveld (van de Teldersstichting) en de
charmante Mila Kluen van het secretariaat van de VVD. Goed dat we hier aanwezig
zijn. Vandaag verschijnt een ingekorte versie van mijn verhaal in The Wall Street
Journal. Vervolgens een lunchtoespraak voor de gasten van ABN Amro. Die moest
ik houden in de grote zaal van het Nationale Museum, aan het hoofd van het
Wenceslasplein. Ongeveer 150 gasten, schat ik, heel wat meer dan zaterdag voor de
ING. Ik zit tegenover Suzie Römer, van wie ik tijdens de formatie heb gezegd: ‘Die
vrouw met haar grote mond en haar grote achterwerk.’ Zij schijnt nu minister van
EZ van de totaal failliete Antillen te zijn. Daarvan heb ik gezegd: ‘Ze moeten oppassen
dat ze niet een roversnest worden zoals Suriname.’ Daarop kwam de ambassadeur
van Suriname protesteren. Naar nu is bekend geworden, hebben de heren de
goudvoorraad van het land verkocht en niemand weet waar de opbrengst is. Misschien
bij Goldfinger. Toespraak liep goed, ook al was de akoestiek verschrikkelijk. Rijkman
Groenink toonde zich in ieder geval tevreden. Die arme Duisenberg was er ook. Wat
hij ook zegt, het is niet goed. Als hij niets zegt, evenzeer. 's Middags terug: Femke
naar Amsterdam, ik naar Brussel.

Woensdag 27 september
Commissievergadering. Loyola zegt dat ik mijn toespraken in Barcelona best in het
Spaans kan doen, dus dat de Catalanen Engels niet de voorkeur geven. Ik citeer
Fontaine: ‘Cet animal est très méchant, quand on l'attaque, il se défend.’ Anna
Diamantopoulou over de sociale dialoog van de Kolen- en Staalgemeenschap (KSG),
die met het eindigen van het verdrag verloren gaat. Prodi: ‘Funerals are always sad.’
Fischler heeft overeenstemming met de Polen over landbouw bereikt. Dat is een
belangrijke stap vooruit. Reding eindeloos over Sydney. Ze is vol lof over de
Australiërs. Anna: ‘At no occasion will Greece accept a derogation from public
procurement rules.’ (Athene is de volgende stad voor de Olympische Spelen.) Patten
over de Servische verkiezingen. 's Middags Smits van de KPN. Overbodig bezoek.
Maar dat zijn er zoveel. Vervolgens Ben Bot met een plan voor meer
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Nederlanders aan de top van de Commissie. Ik bespreek dat met Henk Post, die
twijfelachtig kijkt.

Vrijdag 29 september
Ecofin met één punt voor mij: de witwasrichtlijn. We komen tot een compromis:
advocaten moeten rapporteren als zij helpen bij de voorbereiding of uitvoering van
dubieuze activiteiten. Dat lijkt mij goed genoeg. Met de auto naar Amsterdam en
wel naar Felix Meritis. Afscheid van André Roelofs, die van 1951-1981 journalist
van De Waarheid is geweest; daarna van de Volkskrant. Bert Vuijsje, Hendrik Jan
Schoo en Michaël Zeeman waren er ook. De laatste was het met mij eens dat er geen
enkele reden is waarom een huidige student nog Menno ter Braak zou lezen.

Maandag 2 oktober
Met de trein naar Brussel. Bijna drie uur om de komende week te overdenken en een
boek te lezen. Telefoon bij de hand. Gelukkig word ik niet gestoord door luid pratende
medereizigers. In Brussel een paar gesprekken ter voorbereiding van de Tax Policy
Group, die ik donderdag moet voorzitten. 's Avonds voor de derde keer zwemmen
in het naast het kantoor gelegen zwembad. Veertien baantjes trekken: elke keer twee
meer. Erg saai, maar ik voel me als herboren erna. Badmeester ‘zeer vereerd’. Ik
klaag dat er geen spiegel in de kleedkamer is.

Dinsdag 3 oktober
Tennis om 08.00 uur met mijn moniteur Thierry Koche. Dan met de auto naar
Luxemburg. In Brussel worden we opgehouden door een demonstratie wegens ik
weet niet wat. In Luxemburg door een lange rij vrachtauto's. Ik kom dus met 45
minuten vertraging in de Telecom Raad. Ik had vanuit de auto aangegeven dat die
maar moest beginnen met een presentatie van het posterijenvoorstel - want daar gaat
het vandaag om - door de plaatsvervangend DG Heinz Zourek. Toen ik binnenkwam,
was de discussieronde net begonnen. Die viel niet mee. De Scandinavische landen,
Nederland, Oostenrijk en Duitsland voor; VK, Ierland, Spanje, België en Luxemburg
aarzelend. Frankrijk, Italië, Portugal en Griekenland tegen. Dat wordt
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nog een hele heis. Tot slot heb ik een donderspeech afgestoken over het fuzzy image
van de EU: in Lissabon beslissen de regeringsleiders iets maar als het dan op daden
aankomt, is het: ho maar! Na afloop een halfuur met Monique de Vries gekletst. Ze
vindt haar baan leuk en heeft ook verder goede berichten. De VVD is een grote, stabiele
partij geworden die centrum-rechts beheerst. Dat is precies wat ik wilde. Nu moeten
we nog de grootste worden! Verder met de auto naar Straatsburg.

Woensdag 4 oktober
Ontbijt met Mario Monti over het gebrek aan algemene debatten in de Commissie.
Dan de Commissievergadering zelf. Reding eindeloos over de mobiliteit van
studenten. We zijn algemeen van mening dat de Commissie geen nieuwe taken kan
aannemen zonder meer staf. Maar zijn die mensen van Reding allemaal druk bezet?
Pascal Lamy over aanbevelingen, die volgens hem een middel zijn om het
initiatiefrecht van de Commissie te omzeilen. ‘Il faut s'en méfier comme de la peste.’
Dan de suiker. Een vreselijk kartel en een rip-off van de consument. Ik verzet me
tegen het uitstel, nodig om een studie te maken - alsof we nog een studie nodig zouden
hebben - maar leg het af. Patten over ex-Joegoslavië, Lamy over de Mercosur. Prodi
merkt op dat vroeger veel Latino's in Europa naar de universiteit gingen: nu gaan
allen naar de VS. Hij heeft gelijk, maar waar ligt dat aan? Waar is het economische
zwaartepunt van de wereld? Aan het einde van de middag een rapport van Ana Palacio
in de plenaire vergadering van het EP over de goede trouw in geval van onjuiste
certificaten van oorsprong. Daarna Herr Ferber, rapporteur inzake de posterijen, die
hem zit te kieren. Het EP is hopeloos verdeeld. 's Avonds nota's gevreten.

Zaterdag 7 oktober
Naar Barcelona. Schitterend weer. Geluncht met Carles Gasoliba en zijn vrouw Lola
in een door Gaudi ontworpen restaurant. Daarna een rondleiding door de kathedraal
Sagrada Familia, ook door Gaudi ontworpen. Meer interessant en curieus dan mooi.
Vervolgens een concert in een prachtige concertzaal: Rimsky-Korsakov, Rachmaninov
en de Sacre van Stravinsky. Ten slotte een souper in
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het nieuwe Nationale Theater, ook schitterend, ontworpen door Bofil. Barcelona is
een heerlijke stad.

Maandag 9 oktober
Toespraak over belastingen aan de privé-universiteit van Barcelona voor een vijftigtal
experts. Heb gesproken in het Spaans maar ben begonnen, ter wille van de
linguïstische gevoeligheden, met een paar zinnen in het Catalaans, die Carles Gasoliba
voor me had opgeschreven. Dat werd zeer gewaardeerd. Franco heeft het Catalaans
zwaar onderdrukt, dus het linguïstisch nationalisme was na diens dood behoorlijk
heftig. Maar dat is nu veel milder. 's Middags een persconferentie in het
delegatiekantoor van de Commissie. 's Avonds een tweede toespraak, weer in het
Spaans, over de Interne Markt, in het wonderschone gebouw van de Generalitat.
Femke en ik zijn daar al eerder geweest, na een bijeenkomst van de LI in Sitges. Aan
het einde van de avond een diner met Jordi Pujol, de MP van Catalonië, die ik van
eerdere gelegenheden kende. Hij valt op door nieuwsgierigheid. De meeste politici
zijn niet geïnteresseerd in Nederland. Niet zo Pujol: hij stelt voortdurend vragen,
zoals: waarom is het Vlaams Blok zo groot in België en het equivalent ervan zo klein
in Nederland? Hij is zelf zeer pro EU en waarschuwde tegen het nationalisme van
Aznar.

Woensdag 11 oktober
Commissievergadering. Romano is er niet. Hij is uitgenodigd door de aartsbisschop
van Wenen om daar de patriarch van de Servische orthodoxe kerk te ontmoeten. Van
der Klaauw was net zo: die was ook voortdurend op reis om de Kamer te ontlopen.
Prodi spreekt nog wel - voor zijn vertrek - over het papier over governance, dat
eigenlijk over subsidiariteit gaat. Lamy: ‘Il faut plus d'efficacité et de légitimité pour
l'EU et la légitimité est très liée à la division de compétences entre l'EU et les EM.’
Hij heeft gelijk en ik ondersteun hem. Ik vraag waar het debat over Denemarken
blijft. Ik spreek over het gouden aandeel van de British Airport Authority, Monti
over de fusie tussen AOL en Time Warner. Ten slotte komt het Charter aan bod. Mijn
pensioenfondsenvoorstel is een A-punt. Ik geef er een persconferentie over. Maar
vóór ik de vergadering verlaat, geef ik nog mijn mening over het Charter: (1) het is
een slecht werkstuk; (2) de normen
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zijn vaag en werken dus de juridisering in de hand; (3) het vergroot de argwaan van
de burgers tegen de bemoeizucht van Brussel; (4) het mag niet verbindend worden:
(5) het mag niet in het verdrag worden opgenomen; en (6) Vitorino had niet à titre
personnel mogen zeggen dat het wel verbindend behoort te zijn en in het verdrag
thuishoort. Persconferentie verloopt goed. 's Middags naar het EP en wel naar de
Committee on Citizen's Freedom and Rights. Ging over de Safe Harbour. Ik heb
deze Commissie voor een voldongen feit geplaatst en zie: het protest zakt in.

Zaterdag 14 oktober
Na de lunch naar Bussum, alwaar partijraad. Leuk om iedereen weer eens te zien.
Hans Dijkstal handelt de vragen vaardig af. 's Avonds naar het Muziektheater voor
de opera Krol Froger van de Pool Szymanovsky. Mooie muziek maar een volkomen
onduidelijk en zweverig verhaal. Zoekt Femke de verklaring in Szymanovsky's
homoseksualiteit, ik zie vooral verwarring. Ik vind Femke's verbeelding verhit, zij
noemt mij bekrompen.

Maandag 16 oktober
Met de trein naar Brussel. Lunch met een paar VVD-leden van de Tweede Kamer
plus medewerkers. Henk Kamp was er ook bij. Hij beklaagde zich over het gebrek
aan medewerking van de PvdA (Bert Middel) en D66 (Boris Dittrich) ter zake van
het asielzoekersprobleem. We zijn wat dat betreft maar weinig opgeschoten. Dit jaar
weer 45.000 aanvragen. Hoe lang moet dat doorgaan? Met de auto naar Luxemburg.
Daar eerst voorbespreking met Laurent Fabius. Die kent zijn files niet. Daarna borrel
met Benk Korthals in het Sheraton-hotel. Als Hans Gualthérie van Weezel en DG
Demmink erbij komen, wordt het helemaal vrolijk. Terug naar de Raad voor een
diner met de EFTA's (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). We bespreken het
witwassen van geld en ik complimenteer Liechtenstein met de vooruitgang daar.

Vrijdag 20 oktober
Boodschappen gedaan in mijn oude buurt: de Cornelis Schuytstraat. Vervolgens naar
Den Haag om te lunchen met Henk Wesse-
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ling, rector van het NIAS, in de Bistroquet. Henk biedt mij alles aan: resident scholar,
friend of the rector = appartement + secretaresse + boekenbezorgdienst, enz. En dit
alles zonder verplichtingen. Te mooi om waar te zijn. Maar ik heb al een baan. En
over vier jaar is hij rector af. Vandaar naar Utrecht voor een toespraak op het
Janskerkhof om de VVD daar te ondersteunen. Er zijn namelijk tussentijdse
verkiezingen vanwege de herindeling met Utrecht-De Meern. Thijs Ornstein, nu
raadslid, en Jan van Zanen, nu wethouder, denken dat Leefbaar Nederland 10-15
zetels krijgt. Toespraak in een druk café, niet de makkelijkste omgeving.

Maandag 23 oktober
Met de trein naar Brussel. 's Middags de Code of Conduct-groep, onder
voorzitterschap van de Paymaster General Dawn Primarolo. Erg technisch, dus ik
zit er een beetje voor spek en bonen bij. Interview met de FT. 's Avonds naar de
Monnaie als gast van de Deutsche Bank. In de loge naast de onze zat Máxima
Zorreguieta. Lange stevige meid, aantrekkelijk zonder echt mooi te zijn. We hebben
wat gekletst. Bij het weggaan zei ik haar: ‘Le deseo mucha suerte.’ Ze lachte wat.
Opera (Alceste) was overigens te saai voor woorden. Totaal statisch met dito muziek.

Woensdag 25 oktober
Straatsburg. De agenda van de Commissie-vergadering was kort dus werd er veel
gekletst. Er ontstond een algemene discussie over het landbouwbeleid. Ik zei dat we
45 procent van onze begroting aan 3 procent van de bevolking uitgaven en dat er
veel meer huisvrouwen dan boeren waren. Prodi besloot dat we er een séminaire aan
zouden wijden. Hoe eerder, des te beter want dit is ook een rip-off. 's Middags rustig
gewerkt. Dat is een voordeel van Straatsburg: je wordt betrekkelijk weinig gestoord.
Geluncht met een aantal ELDR-leden en 's avonds een sessie over de liberalisering
van de posterijen met de gehele fractie. Er zijn daar lieden die nauwelijks van
sociaal-democraten te onderscheiden zijn.

Zondag 29 oktober
Om 08.00 uur 's ochtends uit Montréal aangekomen op Schiphol.
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's Middags naar de B&W-studio naast Artis voor de uitreiking van de AKO-prijs. Die
ging naar Grunbergs Fantoompijn. Dus niet naar Publieke werken van Thomas
Rosenboom, zoals ik had gedacht.

Maandag 30 oktober
Presentatie biografie Menno ter Braak in de Nieuwe Kerk. Eerst gegeten met auteur
Léon Hanssen en uitgever Jan Geurt Gaarlandt in De Poort van Cleef (onherkenbaar
veranderd). Daarna toespraken. Paul Scheffer was inhoudelijk goed, dat wil zeggen
kritisch. Krijn ter Braak was onderhoudend. Hij is de neef van de grote Menno.
Adriaan Morriën lepelde oude herinneringen aan MtB op. Was wel aardig. Morriën
is nu 88 of zo en kreeg het koud dus moest weg. Ik kwam aan het eind met mijn
kritiek op Ter Braak. Scheffer en ik bleken over precies dezelfde zinnen gestruikeld
te zijn. Heb beweerd dat MtB voornamelijk vanwege zijn rol in het Comité van
Waakzaamheid en zijn zelfmoord zo beroemd is geworden. Volgens de biografie
hebben zijn vader en grootvader ook zelfmoord gepleegd, wat een ander licht op Ter
Braak's dood werpt. Heb de tekst van mijn toespraak aan Michaël Zeeman gegeven
en ben benieuwd of hij er wat mee gaat doen.

Dinsdag 31 oktober
Commissievergadering want morgen is een feestdag. We hebben lang gesproken
over de IGC. Heb verdedigd: (1) iedere lidstaat een lid van de Commissie. (2) Wat
betreft QMV terzake van de belastingen het Commissievoorstel, dat heel gematigd
is. (3) Coopération renforcée een moeilijke affaire want uiteindelijk géométrie
variable dus quid EP/Raad? (4) Double majorité. (5) Geen aanpassing art. 7 want we
willen geen gedachtepolitie. (6) Uitbreiding Europees Gerechtshof voor patenten.
Prodi concludeerde: ‘The Commission is strongly in favour of one commissioner per
MS.’ Vliegtuig naar Berlijn.

Zaterdag 4 november
Interview met Willem Wansink in het Hilton-hotel aan de Gendarmenmarkt. Toen
gekeken naar een demonstratie van een paar duizend ultrarechtse minkukels.
Vervelend maar zie daar geen gevaar van uitgaan. Vervolgens gelopen naar de
Potsdammer Platz.

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

103
's Avonds naar Die Zauberflöte in de Deutsche Oper. Vervelende uitvoering: erg
omslachtig en veel symbolische flauwekul. Gebouw bovendien zonder smaak of
kraak. Köningin der Nacht evenwel mooie coloratura.

Vrijdag 10 november
Lunchbijeenkomst bij VNO-NCW in Den Haag. Dat was dus het zesde openbare
optreden deze week. 's Avonds naar Koons van Goetz door de Trust in hun theater
aan de Kloveniersburgwal. Onbegrijpelijke tekst, eindigend in twee gigantische
pornofoto's. Weerzinwekkend slecht. Als men Jeff Koons wil afmaken, doe het dan
met ironie en sarcasme. Dit was shit. Ik begrijp niet waarom Theu Boermans dit doet.
Het stuk kreeg natuurlijk een staande ovatie maar alles krijgt die tegenwoordig. Het
verdwijnen van de kritische zin.

Vrijdag 17 november
Popper-lezing gehouden in De Brakke Grond. Het ging over de maakbaarheid van
de samenleving, met aardige voorbeelden: Afsluitdijk, woonscholen, busing in Boston,
eugenetica in Zweden. Vooral dit laatste punt is belangwekkend. Betrekkelijk massale
sterilisatie, deels onvrijwillig, ‘om het ras zuiver te houden’. Tegenwoordig totaal
ondenkbaar maar in de jaren dertig was de ‘zuiverheid van het ras’ niet alleen in
Duitsland een veel besproken thema. Heb mij daarbij gebaseerd op een rapport dat
is gepubliceerd toen Margot Wallström minister was. Filosofie Magazine wil de
toespraak publiceren.

Zondag 19 november
Met de trein naar Brussel, geluncht bij de Koreaan naast de deur, vervolgens met de
auto naar Frankrijk om de werkzaamheden aan de buitenmuur van mijn huis te
bekijken. Haussy heeft de muren schoongespoten, Couret heeft ze daarna gevoegd.
Ze zien er goed uit. Een vriend van Nico, Rob Hammink, zat in het huis met zijn
vriendin. Ze hadden een kop soep voor me. Toen met de auto naar Parijs. Gelogeerd
in Hotel Scribe, Rue Scribe, vlak bij de Opera Garnier. Biertje in Café de la Paix à
FFrs. 60,- gedronken.
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Woensdag 22 november
Bezoek van Schröder aan de Commissie. Hij brak een lans voor het communautaire
Europa en dus voor een krachtige Commissie. Maar waarschuwde voor de Kluft
tussen wat in Brussel wordt besloten en wat nationaal moet worden verantwoord.
Zie wat er in Denemarken was misgelopen. Zie ook het verbod op tabaksreclame
(hierin ben ik het volstrekt met hem eens). En Polen moest in de eerste groep
toetreders zitten (hoewel ik denk dat Polen's lidmaatschap in een referendum door
de Duitsers zou worden afgewezen). Wat betreft Nice zei hij: (1) versterkte
samenwerking zal waarschijnlijk geen probleem geven; (2) enige vooruitgang ten
opzicht van QMV, maar niet veel; (3) één commissaris per lidstaat maar compensatie
in de gewichten in de Raad; (4) Post Nice: Kompetenzkatalog, Grundrechtencharta.
Hij waarschuwde ervoor de Agenda-2000 open te breken. Daseinsvorsorge waren
vooral een probleem tussen Berlijn en de Länder. Over Holzmann: ik begrijp de
problemen van de Commissie daarmee, maar het is niet aanvaardbaar dat we tien
maanden moeten wachten voordat er een Prüfer is benoemd. Hoe moet een Europese
industriepolitiek eruitzien? vroeg hij ten slotte. Schröder maakte een goede indruk
maar niet meer dan dat. Ben benieuwd hoe het Amato de volgende week vergaat.
Om 18.00 uur die middag naar de Nederlandse directeuren, die ik op kantoor had
uitgenodigd om een borrel te drinken. Het is de derde keer dat ik ze ontvang: voordien
gebeurde dat nooit. Merkwaardig.

Vrijdag 24 november
Toespraak in Amsterdam in het Miranda Paviljoen aan de Amstel voor de 5-jarige
Vereniging van Aanbestedingsjuristen. Leuk onderwerp en dankbaar publiek. Het
betreft hier 12 procent van het totale Europese brutoproduct dus dat is geen klein
bier. Naar Den Haag voor een lunch met Robin Linschoten en zijn houtverduurzamers.
Ik denk dat hun problemen binnenkort zullen worden opgelost, Pronk ten spijt. Robin
is dikker geworden. Het goede leven, enz. Ik zou hem graag terugzien in een kabinet
als minister, maar weet niet of Hans wil. Wat zal de concurrentie zijn in 2002? 's
Avonds mijn toespraak voor de LIGN. Van Baalen had het weer goed georganiseerd.
De zaal (in het Ambassador-hotel) was stampvol. Alleen
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werkte de microfoon niet of slecht. In de helft van de gevallen is dat zo. Toespraak
was goed en gedegen. Henk Post had de basistekst geschreven, daarna waren Derk-Jan
en ik eroverheen gegaan. Discussie levendig en van goed niveau.

Woensdag 29 november
Amato bezocht ons. Ik ben een fan van hem. Hij is spits en aardig en zeer handig.
In Italië schijnt hij Doctor Subtilis te worden genoemd. Later heb ik in mijn kabinet
verwezen naar Duns Scotus, die ook zo werd genoemd, maar dat werd niet begrepen.
Over Nice zei hij min of meer wat Schröder ook had gezegd. Hij voegde eraan toe
dat we een gemeenschappelijke grenspolitie nodig hebben want we kunnen de
bewaking van de toekomstige grenzen niet overlaten aan ‘de minder efficiënte’
politiemachten. Italië is altijd zeer communautair geweest. Volgens mij is dit omdat
de Italianen liever op Brussel vertrouwen dan op Rome. Ik heb Amato gevraagd mijn
postrichtlijn te ondersteunen maar kreeg een waterig antwoord.
Mijn ontbijt was overigens met Jan Kamminga, die met een twintigtal gedeputeerden
en statenleden uit Gelderland en Overijssel Brussel kwamen bezoeken. Ik ken hem
al sinds 1976, toen ik bij hem in Groningen mijn Kamerkandidatuur kwam bespreken.
Ik heb hem geholpen toen de keuze in Gelderland tussen hem en Nijpels ging. Hij
zou vast een goede minister zijn, maar ik weet niet of hij dat zou willen.
De Commissievergadering zelf ging onder andere over steun aan de scheepsbouw,
waarin Patten en ik Mario Monti hebben geholpen; en het groenboek van Loyola,
dat ik vooral wat betreft kernenergie krachtig heb ondersteund. Ik heb daarbij vooral
gewezen op het CO2-probleem en de afhankelijkheid van het Midden-Oosten.
Tussen de Commissievergadering door moest ik weg - heel vervelend - om een
slottoespraak in het EP te houden voor een conferentie over de Interne Markt. Ik
moest en ik zou daar zijn want de Zweedse en Franse ministers zouden komen. Die
waren er niet. Ana Palacio heeft er bij mij op aangedrongen, zelf was ze er ook niet.
Een
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oninteressante toespraak voor een ongeïnteresseerd publiek. Nicole Fontaine sprak
ook. Ik heb die vrouw nog nooit iets van belang horen zeggen. Vervolgens, om 18.00
uur, een bijeenkomst bij onze Syndic, met de Vereniging van Eigenaren. Clochemerle.
Ten slotte een diner bij de Zweedse ambassadeur voor minister Leif Pagrotsky, die
me alleszins meeviel. De ambassadeur woont in een schitterend belle-époque-huis.

Vrijdag 1 december
Vroeg op want met het 07.55 uur-toestel naar Madrid. Dat was alles bij elkaar een
nuttig bezoek. Eerst een gesprek met Rodrigo Rato, minister van Economische Zaken.
Toen met Aznar, MP. Vervolgens de televisie. Daarna uitgebreide lunch met Ramon
de Miguel, staatssecretaris voor de EU. Aan het einde van de middag Montoro van
Financiën en de gouverneur van de Centrale Bank. Dit alles in fraaie paleizen.
Onderwerpen van gesprek: statuut van de Europese vennootschap, energiebelasting,
postrichtlijn en gemeenschapspatent. Ik hoop dat in Nice een doorbraak ten aanzien
van de Europese vennootschap kan worden gemaakt. Dat debat is nu dertig jaar oud
en we hebben dat statuut echt nodig. Ik kan goed overweg met de Spanjaarden. Ze
zijn ambitieus en gelijk hebben ze. Ze zijn harde onderhandelaars maar zakelijk, dus
daar valt mee te leven. Spanje heeft de markt ontdekt. Het steunt mijn postrichtlijn,
wat me meevalt. Hun voorzitterschap 1e helft 2002 lijkt mij leuk. Laat thuisgekomen
in Amsterdam.

Zaterdag 2 december
Feest bij de Trust want samengegaan met Art & Pro om de Theatercompagnie te
worden. Het theater is mooi. Het doet me nog steeds genoegen dat ik ze met de
verwerving ervan heb kunnen helpen, toen ik bestuurslid was. Ik herinner me nog
de eerste keer dat ik het gebouw vanbinnen zag. Een ruïne. En zie nu eens. Theu
Boermans was in goede doen. Hij hoopt mijn scenario te kunnen laten uitvoeren,
onder eigen regie.

Maandag 4 december
Parijs. Lunchtoespraak over risicokapitaal voor de Chambre de Com-

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

107
merce Franco-Néerlandaise. Daarna kort bezoek aan het Musée du Luxembourg, net
geopend, om de Collection Rau te zien, die in januari in de Kunsthal komt en die ik
daar moet openen als startschot voor ‘Rotterdam Culturele Hoofdstad’. Prachtige
verzameling, van de vroege Renaissance tot de Duitse expressionisten (o.a. August
Macke). Om 17.00 uur aardig gesprek in mijn hotel (vlak bij de Assemblée) met
John Vinocur van de IHT. Kende hem al tijdens de kruisvluchtwapendiscussie, toen
ik een gesprek met hem had in het Statenrestaurant van de Oude Kamer. Diner met
Christian Sautter. Mocht hem graag toen hij nog Ministre de l'economie et des finances
was. Hij is geen ambtenaar meer en helpt de socialistische kandidaat voor het
burgemeesterschap van Parijs. Hij denkt niet dat Strauss-Kahn nog een kans maakt
om terug te komen. Hij is behoorlijk socialistisch dus veel steun ter zake van
pensioenfondsen of de posterijen zou ik niet van hem krijgen. Dan is Fabius toch
minder ideologisch en dus makkelijker. Overnacht in hotel Montana-Bourgogne.

Woensdag 6 december
Commission meeting. Discussie over Agencies in het algemeen en dat van Loyola
voor de veiligheid op zee in het bijzonder. Kinnock beklaagt zich erover dat de
volgende week zijn papier over externalisation verschijnt. Had Loyola niet die week
kunnen wachten? Hij heeft gelijk. Wallström en Liikanen hebben ruzie over de
chemie. Er komt een witboek eind januari. Vooruitzicht op 2002. Dan heeft half
Europa verkiezingen, wat het werk van de Commissie niet zal vergemakkelijken.
Prodi erg somber over Nice.

Maandag 11 december
Met de trein naar Brussel, twee uur later dan gewoonlijk vanwege Femke's verjaardag.
Die trein is altijd een rustpunt. Meestal lees ik een boek. De demonen van Dostojevski
heb ik uit. Ik begin nu aan Terug tot Ina Damman. In mijn toespraak over Ter Braak
heb ik gezegd dat het de tand des tijds niet heeft overleefd. Kijken of ik gelijk had.
Verder rustig gewerkt in mijn appartement aan de Avenue Louiza, dat werkelijk erg
mooi is geworden.
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Woensdag 13 december
Ontbeten met Michaele Schreyer. Ze heeft mijn beide DG's een paar functieplaatsen
meer gegeven. Daar zullen ze blij mee zijn. Commissievergadering bijna geheel
gemist omdat ik drie richtlijnen over de BTW in de plenaire heb moeten behandelen.
Alleen het slot heb ik bijgewoond. Prodi over Nice: ‘Atmosphère totalement
intergouvernemental, contre l'EP et la Commission. L'EP a été utilisé comme Chambre
de compensation. Peut-être faut-il passer par une grande crise.’ Liikanen: ‘De
familieatmosfeer was totaal afwezig en de kandidaat-lidstaten zijn daardoor
beïnvloed.’ Barnier: ‘Aznar heeft het cohesiefonds vergrendeld.’ Lamy: ‘Le prix du
court terme est très cher, celui du long term est très bas. Ils se fichent de l'EP.’
Verheugen: ‘Völlig unverhüllte Bazarmentalität. Das Bild in der Öffentlichkeit ist
katastrophal. Unerhörte nationale Interessenkämpfe.’ Alleen Patten: ‘The Community
method is right in some areas but not in others.’ Maar is Nice werkelijk zo'n sof?
De grote landen hebben wat aan invloed gewonnen, wat redelijk is. Het aantal
commissieleden is één per lidstaat voor een vrij lange termijn. De versterkte
samenwerking is erdoor. De QMV is wat uitgebreid, in het bijzonder wat betreft de
handel in diensten. We kunnen vooruit met de reorganisatie van het Hof. En het
Statuut voor de Europese Vennootschap is na dertig jaar aanvaard. Zo gek is dat alles
nu ook weer niet. Na de Commissievergadering de zogenaamde Growth Group. Ik
klaag dat ik nog geen letter heb gezien van het Synthesis Report dat de opmaat voor
Stockholm moet geven.

Donderdag 14 december
Van mijn posterijenrichtlijn heeft het EP niets heel gelaten. Zelden heb ik zulke
demagogie als die van Simpson gehoord. Die man is werkelijk een verlengstuk van
de vakbonden. Rapporteur Ferber (CSU) heeft zich geheel in een zak laten naaien. Ik
heb het EP toen maar mijn ongeverniste mening over deze afgang gegeven, waarop
Jarzembowski (CDU) protesteerde dat ik meer naar het EP moest luisteren. Heeft hij
wel eens met de Deutsche Post AG gesproken? Godzijdank met de vroege
middagvlucht terug naar Brussel. Geluncht met Emma Udwin, een dame van de BBC
die het imago van Prodi moet opvijzelen. 's Avonds naar Verdi in de Muntschouwburg,
Falstaff, die ik nog niet eerder had gehoord. Leuke regie, waar Femke weer veel
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meer symboliek in zag dan ik, zoals: treinen = dood. Met Shakespeare had dit alles
weinig uit te staan.

Donderdag 21 december
Ontbeten met Mario Monti om het Interface Fiscal State Aid/Code of Conduct te
regelen. Is tot wederzijdse voldoening gelukt. Vervolgens een lange
Commissievergadering. Loyola over de transportraad en Galileo. Ook over de
ecopoints. Monti over de Italiaanse posterijen. Boete voor Duitsland wegens
non-transpositie van een richtlijn. Michaele verdedigt Duitsland onverhuld.
Topbenoemingen: plaatsvervangend hoofd Accountancy, DG
Ontwikkelingssamenwerking Richelle. Liikanen: mooi succes voor Nederland - jullie
hebben nu je complement. Maar aan die twee posten hebben we net niks. Schreyer
over human resources. Velen protesteren, maar ik houd mijn mond want het helpt
toch niet. Voetgangersveiligheid. Olijfolie. Nielson over NGO's.

Vrijdag 22 december
Telecom Raad met Pierret als voorzitter. Begon om 10.00 uur, eindigde om 20.30
uur. Eindeloos gebakkelei zonder resultaat. Zuiver geval van het liberale Noorden
tegen het interventionistische Zuiden, met het VK deel van het Zuiden want de Royal
Mail zit onder de plak van de vakbonden. Heb Pierret's compromisvoorstel geweigerd
tot zijn ergernis en die van plaatsvervangend PV Etienne. Pierret: ‘Als u het voorstel
aanneemt, krijg ik thuis kritiek; als u het afwijst, ben ik thuis de held.’ Ik antwoordde:
‘Retournez à Paris comme héros.’ Er zat veel te weinig in. Een marktopening van
13 procent of zo is dérisoire, lächerlich. Ondertussen had ik dertig gasten die in het
Concertgebouw naar het kerstconcert van de ABS zaten te luisteren. Toen ik daar
aankwam om 22.30 uur verlieten net de eerste toehoorders het gebouw. Maar de
borrel in de Spiegelzaal was geanimeerd.

Tweede kerstdag
Tegen het einde van de middag met zoon Nico van Schiphol vertrokken. Vanwege
zijn veertigste verjaardag had ik hem een reis van een week aangeboden: met de auto
van Buenos Aires naar Santiago de Chile, waar hij heeft gewerkt. Kate en Floris
krijgen ook zo'n
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reis. Met Iberia via Madrid naar Buenos Aires, waar we de volgende ochtend
aankwamen. Dankzij de tussenkomst van Loyola vlogen wij eerste klas, wat de reis
zeer veraangenaamde.

Vrijdag 29 december
Nog 300 km naar Mendoza. Koffie gedronken op de grens met die provincie. Lunch
in La Paz, waar ik de lekkerste gebraden kip van mijn leven heb gegeten in een klein
maar sympathiek restaurant. Heb grapjes met de eigenaar gemaakt. Mendoza is een
levendige, schone provincieplaats met 600.000 inwoners. Hebben gegeten in een
peatonal die precies op de Rambla lijkt. Argentinië is me alles bij elkaar toch
meegevallen. Giovanni Malagodi zei mij eens: ‘It is a country without a soul.’ Maar
dat komt misschien door de grote immigratie. Nu willen velen weer weg, vanwege
de recessie. Peron heeft het land afgeschermd van de buitenwereld. Daarom kan de
Argentijnse industrie nu slecht concurreren. Door de currency board stijgt de peso
met de dollar, terwijl hun grootste markt, Brazilië, heeft gedevalueerd. Ik vind
currency boards maar link. Je drukt de inflatie de kop in, maar verder ben je
overgeleverd aan de $. Ik hoop overigens dat de regering van dit land haar beleid
van liberalisering en deregulering kan doorzetten.
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Maandag 1 januari
Naar de kust gereden: Valparaiso en Viña del Mar. Voortreffelijk geluncht met
abalone, krab en een Chileense witte wijn. In het hotel Kerouacs On the Road
uitgelezen, evenals Tempel en kruis van Marsman. Op een enkel gedicht na viel me
dit laatste bitter tegen. Vroeg naar bed.

Dinsdag 9 januari
Om 06.00 uur op voor een tamelijk nutteloze reis naar Stockholm en terug. Ik vertelde
Bosse Ringholm dat ik in de zomer van 1955 aan het Stureplan had gewerkt. Toen
zijn we daarnaartoe gewandeld. Nu ons meningsverschil in mijn voordeel is beslecht,
kan ik goed met hem overweg. Kort gesprek met Leif Pagrotski. Ik mag hem ook:
een sharp cookie. Nog net op tijd thuis om met Femke en Hebe Champeaux te eten.

Maandag 15 januari
Met het vliegtuig van Amsterdam via Parijs naar Straatsburg. De verbindingen met
Straatsburg zijn verschrikkelijk. Iedereen klaagt erover. Maar denk niet dat het EP
ooit geheel in Brussel komt. Het heeft nu de vrijdagzitting afgeschaft. Frankrijk is
naar het Hof gegaan met de vraag wat een week is. Want in het verdrag staat dat het
EP twaalf weken in Straatsburg vergadert. Twee rapporten behandeld: Peijs en Doorn.
Brigitte Swagemakers weer ontmoet: leuk haar te zien. Voor het eerst in het
Sofitel-hotel gelogeerd. Restaurant is daar beter dan in het Hilton.

Vrijdag 19 januari
Ecofin. Heb het aan de lunch gehad over de derogaties inzake de olieaccijnzen. ‘De
lidstaten verkeerden nu in limbo. Zij moesten zich zien op te werken naar de hemel
der legaliteit en niet afzakken
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naar de hel.’ De Ierse minister van Financiën Charlie McCreevy, die naast mij zat,
vroeg: ‘Bent u katholiek?’ Ik zei: ‘Neen, maar ik heb Dante gelezen.’ Heb hem
aangeraden de preek over de hel in Portrait of the Artist as a Young Man te lezen.
Zelfs mij als niet-katholiek liepen de rillingen daarbij over de rug.

Woensdag 24 januari
Commissievergadering. Lang gepraat over de subsidiëring van politieke partijen.
Heb niet deelgenomen aan de discussie want ben tegen al zulke subsidiëring. Verder
over Ierland, dat lak heeft aan de Broad Economic Policy Guidelines. Die twee punten
hebben zo veel tijd gekost dat mijn belastingpapier van de agenda is gevallen. Stond
's ochtends niettemin in de FT, wat vervelend was.

Donderdag 25 januari
Sir Andrew Turnbull, Perm Sec van de Exchequer, kwam langs maar leek niet goed
te weten waarvoor. We hebben maar wat gekletst. Geluncht met Franz Fischler over
de hervorming van het landbouwbeleid. Vóór de Franse presidentiële verkiezingen
komt daar niets van. Vervolgens anderhalf uur met een zeurderige Legal Affairs &
Internal Market Committee. 's Avonds ontvangst voor kabinet plus de Nederlandse
Permanente Vertegenwoordiging in het Breydel. De eerste keer dat zoiets was
georganiseerd. Ongelooflijk maar waar.

Vrijdag 26 januari
Geluncht in Nieuwspoort met Joshua Livestro, Andreas Kinneging, Paul Cliteur,
Hans Kribbe, Michiel Visser en nog een paar academici over de eeuwige onderwerpen
Verlichting - Romantiek - Nationalisme - 1968, enz. Ik mis veel kennis. Kissinger:
‘Men verlaat de politiek met evenveel cultureel kapitaal als waarmee men
binnenkwam. Het enige wat men leert, is hoe dingen te doen.’ Zeer waar. Vervolgens
de Hofstadlezing gehouden: volle kerk met zo'n 300 personen in hartje Den Haag.
Goed verhaal, hoofdzakelijk geschreven door Derk-Jan.

Woensdag 31 januari
Commissievergadering. Vitorino wil in 2002 een initiatief over pas-
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poorten ontplooien, hoewel de conclusie van Nice zich daar specifiek tegen keert.
In de hebdo (de wekelijkse voorvergadering van de kabinetchefs) kreeg Vitorino
daar dus weinig steun voor, maar hier verhieven alleen Chris Patten en ik onze stem
ertegen. De chefs hebben dus minder last van politieke correctheid dan de
commissarissen, wat teleurstellend is. Prodi: ‘We have the obligation to provide for
the security of travel documents.’ Waarom eigenlijk? Barnier presenteert zijn overzicht
over het Regionale en het Cohesiefonds. Volgens Günter Verheugen heeft het geen
enkele zin over verhoging van de 1,27 procent te praten. ‘Wir haben ein Mangel zu
verteilen, kein Überschuss.’ Het document van Barnier, zegt Günter, heeft in Duitsland
veel onrust gegeven: ‘Nu geeft de COM toe hoe duur de uitbreiding is.’ Naar de
Koning voor de nieuwjaarsreceptie. Stomvervelend. Om 17.00 uur interview met
The Daily Telegraph (Ambrose Evans-Pritchard). Vervelende vent. Vrees het ergste.
Om 18.00 uur Prodi's nieuwjaarsreceptie. Ook stomvervelend. Tot slot een rapport
te behandelen in het EP (minisessie dus in Brussel).

Donderdag 1 februari
Geluncht met Loyola de Palacio. Ik kan goed met haar opschieten. We spraken over
Galileo, waar de particuliere sector maar geen trek in heeft, en over de Open Sky
Agreements die iedereen met de VS wil sluiten hoewel de Commissie bevoegd is.
Verder over het nieuwe luchtvaartagentschap dat zij in Hoofddorp wil, en natuurlijk
over haar problemen met het vlas in Spanje, waar Jan Mulder van de CoCoBu zich
mee bezighoudt. Loyola zegt dat dit een zaak van de regio was en niet van de centrale
overheid, waarvan zij minister van Landbouw was.
Maar eerst, 's ochtends, een Today-programma met Neil Kinnock, MacMillan
Scott van het EP en een halvegare van de UK Independence Party die gelooft dat
Brussel ‘wants to impose a foreign culture on Britain’. Vervolgens, dus nog vóór de
lunch, een sessie met de Code of Conduct-groep onder leiding van de kittige Dawn
Primarolo. Schiet niet erg op. Er is nog steeds onenigheid over een aantal van de 66
schadelijke belastingmaatregelen. Zolang er geen consensus is, kunnen we geen
voortgang boeken. Per auto naar het bewindsliedenoverleg in Den Haag. Op EZ, mijn
oude ministerie. Iedereen was
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er: zes ministers, vijf staatssecretarissen, drie fractievoorzitters plus Clemens,
partijvoorzitter, voorlichter en secretaris. Uitstekende sfeer - heel wat anders dan
onder Van Aardenne. Gelukkig zijn die tijden voorbij. Heb verteld hoe we het contact
Den Haag - Brussel konden verbeteren. Kreeg meteen een aantal nota's mee. Hoop
binnen niet te lange tijd weer aan te zitten. Ik heb een ‘standing invitation’. Na afloop
wat nagepraat met Benk Korthals in Des Indes. Alles gaat goed met de partij. Het
maken van fouten laten we graag aan de andere partijen over.

Maandag 5 februari
Met de Eurostar naar Londen. 's Middags een bijeenkomst over aandelenbeurzen,
die vrij saai want voorspelbaar was. Daarna gesprekken met John Monks, sec. gen.
van de TUC, en sir Nigel Wicks van de Lamfalussy-groep. Vervolgens met de
Chancelor Gordon Brown. Aangename atmosfeer, geheel anders dan de eerste keer
dat ik hem bezocht. Onderwerp van gesprek: de competitiveness, waarover hij
hetzelfde denkt als ik. Ook de posterijen. Hij wil duidelijk sneller liberaliseren maar
eerst moeten de verkiezingen voorbij zijn. Ten slotte mijn ‘major speech’ in Mansion
House. Goede toespraak. Basistekst van Joshua met elementen van anderen. Ten
slotte diner plus Q & A. Mansion House is schitterend, met een fraaie verzameling
Hollandse meesters onder wie Frans Hals. Geslapen in de Oriental Club.

Woensdag 7 februari
Commissievergadering. Eindelijk wordt mijn ‘Strategie voor Belastingen’ besproken.
Bijna allen namen deel. Van hen die spraken, waren bijna allen ondersteunend. Nu
moet het document naar de Tax Policy Group. Daarna kan het als een Mededeling
naar Raad en EP. Ik hoop dat het in de informele Ecofin in Malmö kan worden
besproken. Verder een debat over tariefconcessies voor Less Developed Countries
(LDC's). Gaat over suiker, rijst en bananen. Dat wordt weer eindeloos
vooruitgeschoven. De EU op zijn smalst. En dat terwijl het voorstel nog niet eens in
de Raad is besproken! We geven toe nog vóór het eerste schot is gelost! Chris geeft
me een briefje: ‘You are entirely right - not well handled. We went out to the end of
this branch and
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now it's being sawn off.’ 's Middags kwam René Leegte langs met een stel van zijn
Unilever-collega's - de meesten uit het IJs. Aardige jonge mensen. Daarna software
patents, waar we de kerk in het midden van het dorp proberen te houden. Slecht
interview met de GPD. De meeste Nederlandse journalisten stellen alleen belang in
rellen of in hemelbestormende beschouwingen. 's Avonds met Femke naar een
bloedstollend mooi oratorium van Emilio di Cavalieri in de Malibran (± 1600) waar
ook de oude Kohnstamm met vrouw was. Hij wil weer met me lunchen.

Donderdag 8 februari
's Ochtends thuis gewerkt en met Femke in de stad een boekenkast gekocht. De kast
die ik nu heb, puilt uit. Ik kan niets meer vinden. Mijn boeken zijn nu over vier
plaatsen verdeeld: Amsterdam, Den Haag, Brussel en Frankrijk. 's Middags de
standaardgesprekken. 's Avonds diner bij Rod Hunter en zijn rijke Waalse vrouw in
een klassiek huis bij de Square Montgomery. Oostenrijkse liberale ambassadeur was
er, evenals Joshua Livestro en zijn vrouw, de Amerikaanse Deputy Chief of Mission
bij de NAVO en haar man Kagan e.t.q. Goede wijn.

Zondag 11 februari
Slecht getennist in Warmond. Begrijp niet dat er nog mensen zijn die met mij willen
spelen. 's Avonds een prachtige film gezien in De Uitkijk: The Golden Bowl, naar
een boek van Henry James. Mooi onderkoeld gespeeld. Naar Brussel.

Maandag 12 februari
Om 07.45 uur vooroverleg met het Zweedse voorzitterschap over de Ecofin van
vandaag. Het voorstel E-commerce and Financial Services wordt verwezen naar de
Financial Services Policy Group; het probleem van de Fungible Bonds naar een
bijzondere commissie; het tweede UCITS-voorstel naar Coreper. Zo schieten we
natuurlijk niet op. Door met inbreukprocedures te dreigen, heb ik wel
overeenstemming geforceerd over de accijnzen op olieproducten. Bij de lunch heb
ik ook de Ieren terug in het hok gekregen zonder een concessie te doen zoals Michel
Vanden Abeele had gesuggereerd. 's Avonds het
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Benelux-diner. Ik zat aan tafel met Guy Verhofstadt, Louis Michel, Hans Dijkstal,
Annemarie Jorritsma, Lydia Polfer en Henri Grethen. Louis Michel wil met mij
spreken over mijn interview in De Standaard. Hans Dijkstal gaat in mei een
bijeenkomst organiseren om onze ideeën over de finalité politique te stroomlijnen.
Dat zou heel nuttig zijn, vooral met het oog op de Verklaring van Laeken.

Dinsdag 13 februari
Commissievergadering in Straatsburg. Ik ondersteun Margot Wallström ter zake van
de aanpak van ‘gevaarlijke stoffen’ en pleit voor terugbrenging van de termijn van
18 naar 10 jaar. 18 jaar is belachelijk! Aldus werd besloten. Halverwege de
vergadering moest ik de Plenaire Vergadering toespreken over de copyright directive.
Als dat maar goed gaat! Het EP is zwaar belobbied. Gelukkig is Ana Palacio terug
van medische behandeling in Houston. Die zal de teugels wel strak in handen houden.
Met Kinnock gesproken over het geval van Hendrik Tent, tegen wie nu na één jaar
(!) disciplinairy proceedings worden geopend. Neil zegt terecht: ‘Justice delayed is
justice denied.’ Maar wat heeft hij er zelf aan gedaan?

Woensdag 14 februari
Het gaat goed met de stemming over de copyright directive. Geluncht met (figuurlijk
en letterlijk) zwaargewichten uit de CDU/CSU-fractie. Derk-Jan zegt: je kunt zien dat
het abspecken zelf betaald moet worden. Pöttering, Von Wogau, Ferber, Lehne en
een aantal anderen. Heel nuttig. Grapje: als twee FDP'ers elkaar ontmoeten, groeten
zij elkaar als volgt: ‘Gutemorgen, Herr Minister, Gutemorgen, Herr Staatssekretär.’
Andere FDP'ers zijn er namelijk niet. Nielson neemt het rapport-Peijs van mij over
(toch geen amendementen) dus ik kan met de late middagvlucht terug naar Brussel.

Donderdag 15 februari
Besprekingen op kantoor, zoals meestal op donderdagen. Ik zou een interview aan
De Telegraaf geven maar toen Derk-Jan hun vertelde dat ik alleen over mijn vakgebied
wilde spreken, hielden ze het voor gezien. 's Avonds met de auto naar Amsterdam.
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Maandag 19 februari
Om 09.00 uur bij Prodi. (1) Hij wil een pr-offensief ten aanzien van twee of drie
zaken van belang waar weerstand is, maar onder het volk ook veel begrip, zoals
octrooien en pensioenen. Dat vereist nauwkeurige voorbereiding om te vermijden
dat het zich als een boemerang tegen mij keert. (2) Hij wil dat het governance paper
een opstapje voor de Verklaring van Laeken is. Heb hem verteld van mijn contacten
met Verhofstadt. Hans Dijkstal wil namelijk in mei een Benelux-overleg starten over
de finalité politique. Misschien dat we Guy dan van het een of ander kunnen
overtuigen. (3) Menskracht. Heb tweemaal tien mensen gevraagd, voor elk DG tien.
Hij zei dat hij zou proberen mij te helpen maar kon niets beloven. Geloof er niets
van. (4) Heb zijn aandacht voor de asielzoekersproblematiek gevraagd. Een algemeen
debat is nodig. Hij zou Vitorino vragen dat te organiseren. Zal me benieuwen. (5)
Heb ook aandacht gevraagd voor het aantal Nederlanders aan de top van de
Commissie. Hij heeft erkend dat de benoeming van DG Dev en de hoofdboekhouder
geen compensatie voor het vertrek van Carlo is. Maar hij moest nog meer LS bedienen
(waaronder Italië, want Ravasio vertrekt als DG Ecfin). Als er niet snel verbetering
kwam in de verdeling van de posten, zei hij, zou hij een quotasysteem invoeren. Nu
waren wij overgeleverd aan een ‘interne maffia’. Er waren te veel Fransen en vooral
te veel Britten aan de top van de Commissie. (6) Hij vroeg mij uit te vinden wat het
meningsverschil tussen Reynders en Verhofstadt was over het functioneren van de
Eurogroep. Het gesprek duurde zo'n drie kwartier en was plezierig van toon. Daarna
per auto naar Frankrijk, alwaar vijf vriendjes van Floris. Het gas was op. De
dépanneur kon de kortsluiting niet vinden. Elektricien Meyer kwam er zelf aan te
pas en zei dat het achter de boekenkast in de logeerkamer zat. Die moet dus
gedemonteerd worden. Wat een gedoe. Terwijl de elektriciens bezig waren, ben ik
gaan lunchen in La Forestière. 's Avonds naar Manchester.

Woensdag 21 februari
Commissievergadering. Eerst een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de
vakbonden. De meerderheid daarvan is Italiaans, te oordelen naar hun accent. De
anderen spreken Frans; één Engels
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met een Duits accent. Ongeveer tien in totaal. Margot en Anna hebben het eerst
geantwoord: dat was afgesproken. Het was echt twee moderne jonge vrouwen
tegenover een stelletje mannen van middelbare leeftijd. De vakbondsmensen dreigden
met een staking. Ik moet dat nog zien. Ze sloegen taal uit die je in Nederland niet
meer hoort: zuiver conservatisme. Zou het gehele Nederlandse kabinet ooit een
vakbondsdelegatie hebben ontmoet? Heb mijn mond gehouden want des te eerder
was dit voorbij. Na vertrek van de vakbondsmensen een discussie onder onszelf over
de voorstellen van Neil Kinnock. Heb zelf de nadruk gelegd op (1) terms of reference
- die bestaan nog niet; (2) staff reports - die bestaan evenmin; (3) de wenselijkheid
van overlaps in salarisschalen om zo aan leeftijd een concessie te doen. Toen, als
mosterd na de maaltijd, kwam Neil met een ellenlange uiteenzetting. Hij wordt dan
ook de Britse Castro genoemd. Neil: ‘There has never been change in the Commission
so now there is a tidal wave.’ Ik ben halverwege weggelopen om te gaan lunchen.
's Middags kwam Jaap de Hoop Scheffer langs. Ik schat onze kans om in het volgende
kabinet te komen op niet meer dan 50 procent. PvdA + CDA + D66 is zeer wel
mogelijk. Dat is al eerder voorgekomen (1981-1982). 's Avonds concert + souper bij
Gwendolien Vrins, in 1978 assistent-griffier van de TK (en partijgenoot), nu mevrouw
Rummelhardt, de vrouw van de liberale Franse ambassadeur in Brussel.

Woensdag 28 februari
Commissievergadering. Een van de vakbonden heeft een beschuldiging aan mijn
adres in zee gestuurd: ‘Mr. Bolkestein did not hesitate to shock public opinion in his
own country, expressing his belief that a federal union would be an error and a
failure for Europe. Now he is expected to explain the union he envisages and is
working for. No doubt his vision will be different.’ No doubt! 's Avonds een slecht
bezochte en saaie Goldman Sachs-conferentie in de Concert Noble. Heb daar over
pensioenen gesproken. Dezelfde mensen als altijd waren er, onder wie Peter
Sutherland. Ook een van mijn favoriete EP'ers, namelijk Mrs. Kauppi, uit het noorden
van Finland, die altijd uitstekende bijdragen over financieel-economische zaken
heeft. Daarna een borrel in de delegatie van Noordrijn-Westfalen voor een gesprek
met de minister-
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president aldaar, Wolfgang Clement. Leek me een goede man. Hebben voornamelijk
over belastingzaken gesproken. Maakte zich zorgen over verstoring van de
concurrentieverhouding door Nederlandse en Franse dieselderogaties voor
transporteurs. Goed punt.

Donderdag 1 maart
Ontbijt met Nederlandse middenkader ambtenaren. Zowel nuttig als plezierig. Dit
soort bijeenkomsten had vroeger nooit plaats. Vervolgens naar het EP voor een
ontmoeting met Christa Randzio-Plath over de resolutie van de EMAC ten aanzien
van het laatste Lamfalussy-rapport. Haar assistent is de trieste Monsieur Berton. De
EMAC wil een call back-mogelijkheid hebben aan het einde van de
comitologieprocedure, maar die procedure voorziet daar niet in dus de call back kan
het EP niet krijgen. Om 12.00 uur Van Hellenberg Hubar, Nederlands ambassadeur
bij de NAVO, over een Europees Defensie Initiatief. Vergeleken met de toestand
tijdens mijn ministerschap is er weinig veranderd. Dat komt ervan als de retorica de
feiten niet dekt. Lunch met Vignon over het governancepapier. Hij is een interessante
Franse intellectueel maar rijkelijk vaag. Hij wil zowel de participatie bevorderen door iedereen en zijn schoonmoeder - alsook de doelmatigheid maar het een staat
vaak op gespannen voet met het ander. Hij leek dat niet goed te beseffen. Heb ook
uitgelegd dat het woord ‘federaal’ twee tegengestelde connotaties heeft en ook dat
was nieuws voor hem. 's Middags een toespraak op verzoek van Carla Peijs over de
uitbreiding op een conferentie van de Europese Volkspartij. Zat naast haar voorzitter
Pöttering, met wie ik uitstekende relaties onderhoud. Aan het einde van de middag
mijn vriend Siim Kallas uit Estland, nu weer minister van Financiën. Zou graag een
reisje Warschau-Tallin vice versa willen maken, maar wanneer?

Vrijdag 2 maart
Waardeloze conferentie over e-commerce in het Dorint Hotel. Een van Prodi's ideeën.
Zo slecht georganiseerd dat er geen tijd voor vragen overschoot. Heel slecht want
aan het einde van mijn toespraak had ik gezegd dat ik a listening mode zou aannemen.
Dat wordt belachelijk als er vervolgens geen tijd is. Vervolgens als de weerga naar
Amsterdam voor een optreden in De Rode Hoed voor de Willem
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Drees Stichting. Onderwerp was de liberalisering/privatisering van openbare
nutsbedrijven. Had een goede, door Derk-Jan geschreven tekst. Matig debat met veel
slecht geïnformeerd volk in de zaal.

Dinsdag 6 maart
Op en neer naar Parijs. Gesprek met Laurent Fabius in zijn fort aan de Seine over
bonus/malus, inbreukprocedures en het Plan d'épargne en actions. Hij doet heel
amicaal maar als puntje bij paaltje komt is dat natuurlijk niets waard. Lunch +
toespraak bij FESCO, vlak bij de Bourse, waar ik zowaar Arthur Docters van Leeuwen
ontwaarde. John Mogg was weer veel te complimenteus. Ergerlijk is dat. Alsof dat
indruk op mij maakt. ‘Well done, Commissioner, if I may say so.’ Hij moest beter
weten. 's Avonds de Syndic. Clochemerle! Men wil van de voorzitter af, mevrouw
Hensch, executeur-testamentair. Dat bleek belachelijk eenvoudig. Kandidaten moesten
zich namelijk de avond tevoren hebben opgegeven en dat had zij nagelaten. Om mij
in te dekken, heb ik haar daarna bedankt voor haar vele goede werk. De bewoners
vonden dat een meesterlijke zet maar eigenlijk was het zo gedaan.

Woensdag 7 maart
Commissievergadering met een kleine agenda. Wat dat betreft is het hollen of stilstaan.
Fischler over suiker, voetbalspelers, mond- en klauwzeer. Een eerste discussie over
de vrijheid van werknemers-verkeer. Lunch met een hoop vrouwen vanwege de
daaropvolgende ‘Gelijke Kansen’-bijeenkomst. Maar ik knijp ertussenuit voor die
begint. Heb geen behoefte aan obligaat gebabbel. Om 18.00 uur Paul Volcker: een
boom van een vent - hoofd groter dan ik, voormalig voorzitter van de FED. Over de
IAS. Heb gepleit voor Commissie-deelname om de niet-vertegenwoordigde Lidstaten
toch het gevoel te geven dat zij (indirect) meedoen. Vond Volcker wel geschikt. Als
ik begin mei naar Washington ga, moet ik met de FED over het dilemma IAS/US GAAP
zien te spreken. Daarna eten bij Philippe Busquin en zijn vrouw in Feluy: aardige
mensen. Antonio Vitorino en diens vrouw waren er ook. Heb bij hem aangedrongen
op een algemeen debat over immigratie, asielzoekers en illegaliteit. Hoop maar dat
daar wat van komt.
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Dinsdag 13 maart
Naar Straatsburg. Commissievergadering over vrijmaking van de gas- en
elektriciteitsmarkt. Loyola wil totale marktopening tegen 2005 en ik steun haar. Valt
nog te bezien wat daar in Stockholm van overblijft. Heb zelf gesproken over mijn
problemen met de conclusie van de Europese Raad betreffende Lamfalussy en de
Aerosol declaration. Krijg unanieme steun. 's Avonds nog een rapport te behandelen.

Woensdag 14 maart
In de plenaire vergaderzaal een debat over de topconferentie van Stockholm. Er zijn
weinig leden aanwezig. Er zit dan ook geen enkele spanning in het debat. Des te
meer spanning in het debat dat ik moet doen over het Lamfalussy-rapport. Het EP,
onder aanvoering van Christa Randzio-Plath, wil de mogelijkheid hebben op het
laatste ogenblik in te grijpen indien iets niet bevalt. Dat is in strijd met de comitologie
en dus niet aanvaardbaar. Maar Christa weet niet van wijken, dus dat wordt een
botsing. Het zij zo. Lunch met de ELDR. Pat Cox steunt CRP. Het betreft het befaamde
interinstitutionele evenwicht en dat wordt op het scherpst van de snede uitgevochten.

Donderdag 15 maart
's Ochtends een rapport van niks van die alleraardigste lord Inglewood. Daarna met
de Sabena naar Brussel, alwaar gesprek met Günter Verheugen over het vrij verkeer
van werknemers. Een debat daarover is een vrij academische kwestie geworden nu
Schröder in het openbaar heeft gezegd een overgangstermijn van zeven jaar te willen.
Die gold ook voor Spanje en Portugal. Mij dunkt dat de vrees voor een toestroom
van Polen, Tsjechen en Hongaren overdreven is. Aan de andere kant bevinden
Duitsland en Oostenrijk zich wel in de frontlinie. 's Avonds met Benk Korthals
gegeten. Het gaat hem goed. Ik vind dat hij maar fractievoorzitter moet worden als
we na 2002 weer in het kabinet komen. Ik geef dat overigens maar 50 procent kans.
De andere mogelijkheid is Annemarie, want Hans Dijkstal zal dan toch weer het
kabinet in willen.
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Dinsdag 20 maart
Commissievergadering, dit keer op een dinsdag vanwege het bezoek van Jospin.
Verzuchting van Prodi over de verdeling van de topposities over de nationaliteiten.
‘Lukt het niet dan komen er quota.’ Maar zijn die niet tegen de wet? Verheugen over
de vrijheid van verkeer van werknemers. Wat hij wil is een overgangstermijn van x
(= 7) jaren plus een revue na twee jaar plus vrijheid voor LS om meer te doen. Het
probleem, zei Günter, is zowel hoogacademisch als buitengewoon politiek. Het hele
debat had een schimmig karakter want Schröder heeft de zaak toch al versjteerd.
Jospin: ‘La commission doit jouer un rôle fort. L'Europe est en panne de projets (?!).
L'EU est un projet intérieur et une vision extérieure.’ Beetje filosofisch, dus vaag.
Loyola sprak over het probleem van de flux migratoire. Verheugen over ‘het meest
verstrekkende democratiseringsprogramma’ van Turkije. Schreyer over de noodzaak
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te hervormen. Jospin: ‘Renationaliser
le PAC serait un erreur.’ In Stockholm zouden er twee evenwichten moeten zijn:
macro/micro en economique/social. 's Avonds een bijeenkomst met mensen van een
particuliere Duitse postdienst.

Woensdag 21 maart
Lunch met Onno Ruding op het Citibank-hoofdkantoor. Ik kan goed met hem
overweg. Dat kon ik al in Lubbers I. Vervolgens een ‘werkbezoek’ van MKB-NL onder
leiding van De Boer. Veel gekeutel. Daarna Hatry, persoonlijk vertegenwoordiger
van Didier Reynders in de Financial Services Policy Group (FSGP) en de Groupe
Code de Conduite. Hij wilde het een en ander kwijt over de olie-industrie. Ten slotte
een bijeenkomst met Coreper over de Lamfalussy-conclusies. Mijn aanwezigheid
daar was hoogst ongebruikelijk maar werd zeer gewaardeerd. Blijkbaar was dit sinds
de dagen van Davignon bijna nooit voorgekomen. Ik dacht het probleem met Duitsland
maandagavond tijdens het diner met ambassadeur Schönfelder te hebben opgelost.
Maar toen ik gisteren met Caio Koch-Weser in Berlijn belde, had die een heel andere
mening. Nu vertelde Schönfelder mij dat he knew what he was talking about: he had
had written instructions. Zoals gebruikelijk waren de Duitsers slecht gecoördineerd.
In Coreper was bijna iedereen het met mij eens. Maar omdat
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Schönfelder geen nieuwe instructies had, kwam er geen overeenstemming. Nu komt
er morgenavond een extra Ecofin in Stockholm.

Zondag 25 maart
Om 16.00 uur een afspraak met André Szasz over Duitsland en de EU, waar ik a.s.
zaterdag op het Duitsland Instituut over moet spreken. André zegt dat ik diezelfde
toespraak best a.s. donderdag ook kan geven, als ik voor de topindustriëlen van Victor
Halberstadt moet optreden. André woont in een huis vol boeken. Hij is ongetrouwd.
Dat is oneerlijke concurrentie, zou mijn vader zeggen.

Maandag 26 maart
Agostinho komt mij halen voor mijn toespraak voor de Vereniging van
Bedrijfspensioenfondsen of zoiets in Zeist. Alleen gedaan om Ernst van Splunter,
die daar nu werkt, een plezier te doen. Hij wordt de volgende week als Kamerlid
beëdigd. Ik heb mij destijds nogal sterk gemaakt voor een redelijke plaats op de lijst.
Dat is niet helemaal gelukt maar hij komt er nu dan toch in. Ik hoop maar dat hij erin
blijft, na de verkiezingen van 2002. Mijn toespraak ging niet goed door gebrek aan
concentratie. Talkshowtje met Kees Mijnten wel. Met hem kan ik lezen en schrijven.
Van Zeist naar Brussel.

Dinsdag 27 maart
Om 12.00 uur Bernard van de Banque de France - oud-ambassadeur in Nederland over ditjes en datjes. Nodigde mij uit om met J.-C. Trichet in Parijs te lunchen.
Geluncht met Luuk van Middelaar, auteur van Politicide, en Joshua L. Luuk wil
nader met mij praten over intellectuelen & de politiek maar ik wil eerst zijn boek
gelezen hebben. Misschien lukt dat in juli. Hij doet nu onderzoek in Parijs. Slimme
jongen die zich wat moeizaam uitdrukt. ‘Ik ben beter in het schrijven dan in het
spreken,’ zei hij. Nou, dat ben ik ook. Daarna Donohue van de AmCham. Hij wil
dat ik hen bezoek in Washington, begin mei. Maar ik weet niet of dat lukt. Manuel
Kohnstamm kwam met UPC-problemen maar ik kan weinig voor hem doen. Ten
slotte een interview met Les Echos.
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Woensdag 28 maart
Commissievergadering. Voor het eerst in jaren geeft de CoCoBu ons al in april
kwijting voor het voorafgaande jaar. Prodi vertelt wat over Stockholm. Wij hebben
daar weinig weten te bereiken. Wel is het goed dat we nu een droit de regard hebben
ten aanzien van de pensioenverplichtingen en hun dekkingen in de verschillende
lidstaten. Fischler over mond- en klauwzeer. Volgt een verwarrende discussie over
het befaamde white paper on governance, waarvan niemand weet waarover het moet
gaan. Back to square one voor die arme Vignon. Wie kan nu verwachten dat hij iets
goeds produceert als Prodi hem geen richtlijnen geeft? Ik gooi koud water op de
gedachte dat participatie de doelmatigheid vergroot. Meestal is dat niet zo. Zeker
Delors wilde zo weinig mogelijk participatie en zijn tijd wordt gezien als een gouden
tijd voor de Commissie. Verder noem ik Laken. 's Middags met Claire Bury over
IPR: Brussel I, Rome I en Rome II. Daarna een borrel met de Nederlandse directeuren
+ Italianer, chef-kabinet van Verheugen. Geanimeerd en informatief. Werd ook door
iedereen gewaardeerd.

Vrijdag 30 maart
Naar Lulu in de regie van Theu Boermans geweest. Hoofdrol werd meesterlijk
gespeeld door Halina Reijn, met quasi-argeloze seksualiteit. Er zal wel altijd worden
gestreden over wat voor vrouw Lulu eigenlijk was. Voor mij is zij in ieder geval niet
de vunzige en loopse slet waar Hein Jansen haar voor houdt. Het is een vrouw die
vanaf haar eerste jeugd door mannen is misbruikt en die moet vechten voor haar
identiteit en haar bestaan. Het tweede deel van het toneelstuk is eigenlijk onmogelijk
- daar kan geen regisseur tegenop. Ik vond Halina Reijn beter dan Chris Nietvelt, die
ik een jaar of tien geleden in de Stadsschouwburg die rol heb zien spelen. In de tijd
van Frank Wedekind, aan het eind van de negentiende eeuw, begon men echt de
seksualiteit als thema te ontdekken.

Dinsdag 3 april
Commissievergadering. Heb een tamelijk omstandige uiteenzetting van het
asielzoekersprobleem gegeven, naar aanleiding van een voorstel van Vitorino over
de minimumvoorzieningen waarop een
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asielzoeker aanspraak moet kunnen maken. Kreeg geen enkele steun en werd door
Chris Patten op een vinger na van racisme beschuldigd. De politieke correctheid in
de Commissie is die van Nederland anno 1990. Van de Commissie is op dit stuk
niets te verwachten.

Dinsdag 10 april
Ambassadeur Taiwan kwam zijn opwachting maken. Was hier een paar maanden
geleden aangekomen. Ik heb met hem en zijn collega's te doen. Niemand erkent hen
terwijl Taiwan toch een redelijk fatsoenlijk land is. Iedereen is bang voor dat stelletje
onderdrukkers in Peking. Vervolgens lunch met de oude Max Kohnstamm, die het
ook niet meer weet. Net als ieder ander is hij de weg in het Eurobos kwijt. ‘Nel'
mezzo del camin' di nostra vita...’ 's Middags kwam Blankert over het NOC. Daarna
George Verberg van de Gasunie over het gebrek aan liberalisering van de gasmarkt.
Ten slotte een poging tot conciliation inzake het droit de suite. Ziet er niet goed uit.

Woensdag 11 april
Commissievergadering. Een uiteenzetting van Franz Fischler over het GLB.
Overeenkomst met de VS over bananen. Goddank zijn we daarvan verlost. Initiatief
van Byrne inzake een geharmoniseerde fair trading-plicht. Ik zie er niets in. In
Nederland hebben we al de actie uit onrechtmatige daad. Zouden andere LS zoiets
niet hebben? Lijkt mij onwaarschijnlijk. Verheugen met overgangsperiode van 5 +
2 = 7 jaar voor vrij verkeer van werknemers (Polen). Vrij hevig debat. Heb zelf
compromisformule voorgesteld, die wordt aanvaard. Voorts Galileo en de ontbinding
van hulp. Daarover heb ik een brief van Eveline Herfkens gekregen. Maar de van
haar afkomstige Koos Richelle, nu DG Dev, doet nu zelf het verkeerde voorstel! Ten
slotte CLONG. Michaele Schreyer verzet zich niet tegen het voorstel van Nielson, dus
waarom zou ik?

Donderdag 19 april
Persconferentie over onze mededeling betreffende de fiscale aspecten van pensioenen.
Minister van Financiën IJsland op bezoek. Lunch met Gideon Rachman van The
Economist, die een Charlemagne-stuk over mij moet schrijven. Interview met de
Zweedse televisie,
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hoofdzakelijk omdat ik wil dat ze de accijnzen op wijn verlagen. Daarna
achtergrondgesprek met NRC, FD en Elsevier gezamenlijk. 's Avonds een diner thuis
voor Hugo Weckx, Lieve Struyen en Hans Klok + dames. Heel gezellig en zorgeloos
want Femke had het diner laten aannemen. Heerlijke wijn: St. Estephe uit de kelders
van de Commissie.

Vrijdag 20 april
Naar Malmö voor de informele Ecofin. Femke reist mee. 's Middags een discussie
over het belastingpapier van het Zweedse voorzitterschap, dat goed overeenkomt
met mijn papier. Grote meerderheid van lidstaten is het met mij eens. Alleen Frankrijk
en Duitsland willen duidelijk meer harmonisatie. Laurent Fabius: ‘Men kan geen
EMU hebben zonder fiscale harmonisatie’, wat onzin is. Dit is Descartes run wild.
Ontmoeting met Portugese minister van Financiën over BTW. Diner in het stadhuis.

Zaterdag 21 april
Femke gaat met de dames mee, ik blijf wat werken in het hotel tot mijn informele
persbriefing. Vervolgens lunch en daarna een ontmoeting met de bankpresidenten
en ministers van Financiën van alle toetreders, inclusief Turkije. De Turken houden
hun kop want die hebben een crisis thuis en willen geld zien. Ik vraag Gerrit wat de
grondoorzaak van de Turkse crisis is. Hij antwoordt: slecht bestuur. Maar als we ze
nu weer geld geven, zeg ik, hoe leren ze het dan ooit? Gerrit zwijgt. De Zweedse
voorzitter Bosse Ringholm is niet de handigste. Eerst geeft hij van de twee Polen de
minister van Financiën het woord, terwijl Balcerowicz op de sprekerslijst staat.
Daarna geeft hij mij het woord hoewel ik daar niet om heb gevraagd. Ik zeg dan ook
dat ik niets aan de discussie heb toe te voegen. Günter Verheugen wijst op een
inconsistentie: wij vragen de LS's veel milieu- en andere infrastructuurinvesteringen
te doen maar tegelijk hun financieringstekort laag te houden. Geen discussie dus een
bijeenkomst van het jaar nul. Na afloop loop ik op Balcerowicz af om kennis met
hem te maken want op zondag 1 juli moet ik hem in Berlijn toespreken. 's Avonds
diner in een zeer hoge zaal aan de haven, aangeboden door de Centrale Bank. Ik zit
naast de Griek.
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Dinsdag 24 april
Ik moet een conferentie over governance openen. Die is georganiseerd door Ieke
v.d. Burg, ex-FNV, nu MEP, links en actief. Een leuk mens. De opkomst is redelijk
groot. Paul Kalma is er ook. Ik heb het onderwerp voor het eerst in 1993 aangesneden,
in een toespraak voor de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid & Handel in
Haarlem. Hella Voûte was daar toen voorzitter van. Ik heb het toen gehad over de
ons-kent-ons-cultuur van bestuurders en commissarissen (son-of - 200 van Mertens),
evenals over de ontrechting van aandeelhouders in structuurvennootschappen. Daarop
is een congres aan de Erasmus Universiteit gevolgd, waar ik heb gesproken. Toen
liet men mij links liggen, nu is men het met mij eens. Surprise surprise! Vervolgens
een ellenlange FSGP - van 10.30 tot na 16.00 uur. Ik hoopte daarna naar een toespraak
van Othmar Issing van de ECB te gaan maar die bleek gisteren te zijn gehouden. Men
was vergeten mij te waarschuwen. Handig is anders!

Woensdag 25 april
Commissievergadering. Veel gedoe over de openbaarheidsregels. We geven toe aan
het EP op een punt waar we vroeger het been stijf hebben gehouden. Niet erg
consistent. Loyola verzet zich als een duivel tegen wijwater. Ik sluit mij aan bij Monti,
Loyola en drie anderen wat betreft een verklaring in de notulen. Dit alles komt door
de angst van Prodi voor het EP, veroorzaakt door het einde van de Commissie-Santer.
Die Fluch der bösen Tat. Aan het einde van de middag het Deense parlementslid
Blak, ook lid van de CoCoBu, die mij wil spreken over de kwestie-Lloyd's (d.w.z.
het probleem van de Names). Maar ik was in twintig minuten van hem af.

Zaterdag 28 april
Lund. Nog een interventie over het vertrouwen van de consument en ik kan naar
huis. 's Avonds met Femke naar Purmerend om het toneelstuk over Den Uyl te zien.
Heel aardig, vooral vanwege de cabareteske aanpak. Personen: Joop, Dries en
Liesbeth. Ed en Hans komen even om de hoek kijken. Het stuk is niet zonder kritiek
op Joop en Dries komt er redelijk vanaf. Moraal: waar is de hartstocht van de politiek
gebleven?
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Maandag 30 april
Koninginnedag. Ik probeer wat rond te lopen in het Vondelpark maar geef het op.
God, wat is dit land vol!

Woensdag 2 mei
Commissievergadering. Er komt een nieuwe eenheid binnen het SG - een soort
thinktank die alle commissarissen moet bedienen. Waarschijnlijk alleen om Levi aan
een betere baan te helpen. Fischler over bananen en Ecuador. Solbes over Washington.
Er komt geen extra Commissievergadering op 31 december. Schröders toespraak
ontlokte aan Prodi de uitspraak: ‘At least we have one strong ally.’ Maar dat is juist
het probleem! 's Avonds The Tempest door The Royal Shakespeare Theatre. Wat
een lang en vervelend stuk! Een paar regels hebben het beroemd gemaakt: ‘You
taught me to speak and all my profit of it is I can curse.’ Of zoiets. Femke zegt dat
het ligt aan de regie.

Dinsdag 8 mei
's Ochtends een bijeenkomst over politique d'information, waar ik het idee van een
European Economic Weekly heb gelanceerd. Daarna Commissievergadering: bij
uitzondering op dinsdag omdat morgen Schuman-dag is. Budgetbesprekingen. Heb
mij impopulair gemaakt door te klagen over te weinig personeel. Maar het is waar.
Er is te weinig aandacht voor de coretaken van de Commissie en daar behoren Taxud
en Markt zeker toe. Er zijn veel te veel mensen bezig met bijkomstigheden. Daarna
een uitgebreide discussie over scheepsbouwsteun. Ik vond de houding van Monti
slap. Hij was akkoord gegaan met die steun, hoewel zij niet strookt met het GATT,
in de hoop dat het er nooit van zal komen. Dus het vuile werk liet hij over aan de
tegenstanders: Patten, Wallström, Nielson en mij. Ik heb daar een vervelende smaak
aan overgehouden. Het kwam tot een stemming en natuurlijk legden wij het af. Een
stomme zet. Scheepsbouwsteun heeft nog nooit geholpen. En de Koreanen slepen
ons voor de Kadi. Vervolgens naar Zaventem. Daar liet protocol ons zo lang in de
vip-ruimte zitten - Laurence en mij - dat toen we bij de gate kwamen, die al gesloten
was. Na telefonisch soebatten mochten wij het toestel in. In Frankfurt hadden wij
twintig minuten voor het vertrek van
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UA 977. We werden bij het vliegveld door een busje gehaald en zo naar het UA-toestel

gebracht. Gelukkig hadden wij beiden alleen handbagage bij ons. Femke had
vanochtend een speciaal op te hangen dubbelvouwkoffer gekocht. 's Avonds in
Washington en met een pil naar bed.

Woensdag 9 mei
Ontmoeting met Laura Unger, acting chair van de SEC. Ze werd bijgestaan door twee
andere vrouwen. Wat betreft de emancipatie van vrouwen loopt de VS toch duidelijk
voor op Europa. Ik bespreek trading screens en accounting standards. Ze is redelijk
toeschietelijk en verwacht dat de chairman, Harvey Pitt, die net is benoemd maar
nog niet in functie getreden, het belang van global standards zal inzien. Dat zou een
afstand van de traditionele nationalistische benadering betekenen en dus hoop op
een betere toekomst. Luncheon speech over belastingaangelegenheden. Veel
lobbyisten aanwezig die mij zeer gedetailleerde vragen stellen, onder andere over
e-VAT. Ik moet alle zeilen bijzetten om hen van repliek te dienen.
's Middags naar congressman Stearns. Gesprek gaat over data protection. De
Amerikanen zijn ontevreden omdat wij de Gramm-Leach-Bliley Act en de Fair Credit
Reporting Act geen adequacy finding meegeven. Hijzelf is bezig met een wetsontwerp
over internet privacy, maar er zijn wel vijftig wetten die zich met data protection
bezighouden, dus wie weet welke het haalt. In het najaar gaat hij naar Heidelberg
om met ons daarover te praten. Vervolgens met Steve Bartlett van de Financial
Services Roundtable. Die is te vergelijken met de Roundtable van Pehr Gyllenhammer.
We zijn het in alles eens. Gesprek met Burghardt, hoofd van onze missie hier. Receptie
vanwege de Schuman-dag op het dak van het enorme Kennedy Center. Het is warm
maar er is geen man die zijn jasje uittrekt. Wat dat betreft zijn Amerikanen
gedisciplineerder en hebben zij meer gevoel voor stijl dan Nederlanders. Tot slot
gaan Laurence, Matthew King, die hier voor DG Markt zit, en ik eten in Georgetown.
Heel gezellig. De volgende keer wil ik in Georgetown logeren.
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Donderdag 10 mei
Ontbijt met verzekeraars. We praten over ons voorstel voor pensioenfondsen. Verder
over GATS en de WTO-onderhandelingen, en de problemen van de Europese
verzekeraars en herverzekeraars om in de VS van de grond te komen. Ik ben weer
onder de indruk van de gedetailleerde kennis van Amerikaanse lobbyisten. Vervolgens
naar Roger Ferguson, vice chairman en governor van de FED. Hij is zwart. Mij valt
op dat op mijn niveau de omgang met zwarten totaal ongedwongen is. Toen ik hier
in het begin van de jaren vijftig studeerde, was dat wel anders. Het is een enorme
vooruitgang. Ik neem aan dat onder blank en zwart met weinig scholing de
verhoudingen meer gespannen zijn, maar hier is dat niet te merken. Ferguson is een
interessante man. We doen een rondje wereld. Halverwege het gesprek kijkt hij op
de klok en zegt dat Duisenberg aan het woord is. Naderhand blijkt dat de ECB de
rente met 1/4 procent heeft verlaagd. Vervolgens naar Congressman Baker, een
aimabele Republikein uit Louisiana (Baton Rouge). Hij is chair van de House
Committee on Capital Markets and Insurance. Daar gaat het gesprek over, dat helaas
slechts kort is want een halfuur later moet ik bij Congressman Oxley zijn (Ohio, R),
de chair van de House Financial Services Committee. Het zijn eigenlijk
kennismakingsbezoeken waarin de problemen worden aangestipt en kort besproken.
Meer kan ook niet.
Lunchtoespraak op het American Enterprise Institute over financiële
dienstverlening. Heb daar Joshua Muravchik ontmoet, met wie ik sporadisch contact
onderhouden heb over van alles en nog wat. Hij heeft briljante artikelen in
Commentary geschreven, die ik steevast heb gelezen, over de Amerikaanse
verkiezingen. Hij legt nu de laatste hand aan een boek over het socialisme. Ik zal dat
zeker ook lezen: het komt uit in februari 2002. Vervolgens een gesprek met Mark
Weinberger, assistant secretary of the Treasury, of zoiets, over het OESO-programma
tegen belastingontduiking. Ik vond hem redelijk openminded. Hij en mevrouw Unger
zijn de enige leden van de regering die ik heb ontmoet. Toch wel merkwaardig: het
is nu mei, de regering is vier maanden geleden aangetreden, maar op vele vragen
krijgt men geen antwoord. Vervolgens senator Jon Corzine, voormalige baas van
Goldman Sachs. Naar verluidt heeft zijn verkiezingscampagne (New Jersey, D) $30
miljoen gekost. Maar hij zei nu

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

133
achter in de rij te staan: small fish in a big pond. Als hij iets gedaan wil krijgen van
senators Gramm of Sarbane, moet hij veel geduld oefenen. Hij zei het met enige spijt
in zijn stem. Naar het schijnt, was hij het er niet mee eens dat Goldman Sachs naar
de beurs ging en heeft hij toen zijn aandeel verzilverd (verguld) en zijn biezen gepakt.
Daarna een ontmoeting met de Coalition of Service Industries, inclusief een aantal
mensen die per telefoon meeluisterden. Diner bij onze ambassadeur Burghardt, die
veel aan het woord was en mij te federalistisch is ingesteld. Laurence ergerde zich
aan de grote rol die door Burghardt aan Duitsland werd toegemeten.

Vrijdag 11 mei
Ontbijt met William Kristol, zoon van Irving en Gertrude Himmelfarb en
hoofdredacteur van de Weekly Standard, plus een aantal andere rechtse journalisten
en denktankers. Interessant gesprek, zoals viel te verwachten, in feite het interessantste
wat we hier hebben gehad. Ook Laurence en Matthew King, de Interne Markt-man
hier, waren onder de indruk. Matthew wil zich nu op de Weekly Standard abonneren.
De interpenetratie tussen de intellectuele en de politieke wereld is hier groot - veel
groter dan in Europa, met de IEA en Thatcher misschien als uitzondering. Vervolgens
een ontmoeting met een aantal zakelijk geïnteresseerde journalisten. Weer
gedetailleerde vragen. Vervolgens met de Delta Shuttle naar New York, alwaar een
ontmoeting met Bill McDonough, president of the NY Fed. Rondje wereld, eindigend
met de capital adequacy-onderhandelingen in Bazel, die hij voorzit. Diner op de
103de verdieping van het WTC met investment bankers Goldman Sachs, J.P. Morgan
Chase, Lehman Bros, Merrill Lynch en Morgan Stanley over pensioenen, capital
adequacy, toezicht op conglomaraties, enz. Een soort samenvatting van wat ik de
afgelopen dagen in Washington heb gedaan. Spectaculair uitzicht over de Hudson
en New Jersey.

Zaterdag 12 mei
Slecht geslapen in het Beekman Tower Hotel, waar ik in 1958 met Emily Cohen, nu
MacFarquhar, was. Leuk gebabbeld met Femke's nichtje Sanne, die hier nu al een
maand of acht werkt. New York heeft haar zichtbaar goed gedaan. Lunch in de
Russian Tearoom met
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Peter Gay (= Fröhlich), hoofd van The Center for Scholars and Writers in de Public
Library op de 42nd Street. We praten over van alles en nog wat, ik onder andere over
mijn favoriete onderwerp: de Lumpen-intelligenz. Ten slotte een leuk gesprek met
Frank Ligtvoet, ex-cultureel attaché hier, tot hij het niet langer kon harden, over
moderne kunst en het Amsterdam House, dat in de buurt van NYU komt te staan. Hij
vroeg mij in het Comité van Aanbeveling te komen en dat heb ik toegezegd. Per KLM
naar huis. Volgend jaar deze tijd wil ik hier weer zijn.

Maandag 14 mei
Agostinho komt me halen in Amsterdam want anders lukt het niet. Om 08.30 uur bij
Scopie Jopie in het Ziekenhuis Amstelveen. Naar Brussel voor een lunch met Marc
Verwilghen, minister van Justitie van België over immigratie. Heb hem gezegd dat
hij niets van de Europese Commissie heeft te verwachten. Het debat in de Commissie
heeft het niveau van dat van Nederland in 1990. Marc zei een contact met Benk
Korthals erg op prijs te stellen. Ik beloofde dat aan Benk door te geven. De Belgen
willen deze zaak tot ‘speerpunt’ tijdens hun voorzitterschap maken en kunnen
Benelux-steun goed gebruiken. We zullen zien.

Woensdag 16 mei
Om 08.00 uur bijeenkomst met de EMAC onder leiding van Christa RP. Wéér over
Lamfalussy. Ik kan het woord nauwelijks meer over mijn lippen krijgen. Lunch met
de Nederlandse euro's. Het zijn er in totaal eenendertig maar een paar hebben
afgezegd, onder wie Hanja Maij. Zoals Carla Peijs zei: ‘Die zal de strijdbijl nooit
begraven!’ Nou, dan maar niet. 's Middags terug naar Zaventem, daar een kleine
twee uur wachten, waarna naar Nice. Vandaar met een taxi naar Monte Carlo.
Geslapen in hotel Mirabeau.

Donderdag 17 mei
Twee uur lang onderhandelen met de minister van Financiën van Monaco, een zekere
Biancheri. Best een aardige man, die natuurlijk wel opkomt voor de belangen van
zijn land. Maar hij zal zich aansluiten, zegt hij, bij de andere ministaatjes
(Liechtenstein, Andorra en
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San Marino), indien die tot een gezamenlijke opstelling komen. Overal in de stad
tribunes want over twee weken de Grand Prix. Er hangt een sfeer van goedkope
(misschien ook wel dure) glitter, die mij absoluut niet bevalt. Voor ons vertrek nog
een bezoek aan de minister-president van Monaco, die een kantoor heeft waarbij het
Torentje van Kok niets is. Terug met Sabena en in Brussel gegeten met Peter
Rauwerda en Ben Verwaayen, tweede man van Lucent, in De Ultieme Hallucinatie.
Paul O'Neill was een van de commissarissen van Lucent. Naar het schijnt, heeft die
wat vriendelijks over mij gezegd. Ben en ik vinden beiden dat er wat olie moet worden
gegooid op de VS-EU-golven. Maar hoe? Ik wil best naar Washington reizen maar
dan moet ik daar wel een goed podium krijgen.

Maandag 21 mei
Om 09.30 uur bijeenkomst met Paul Scheffer, Juurd Eijsvogel, Mark Kranenburg
en de hoofdredacteur van De Standaard om de essays te beoordelen die zijn
ingezonden naar NRC Handelsblad en De Standaard in antwoord op een prijsvraag.
‘Schrijf hoe het voelt om tussen twee culturen te leven.’ Van de vierenveertig
inzendingen komen er slechts twee uit Vlaanderen. Manu zegt dat de Vlamingen
meer moeite hebben zich puntig en coherent uit te drukken. Kijk maar naar de
opiniepagina's van de kranten, zegt hij. De inzendingen vallen niet mee. Eén steekt
boven alles uit; vier kunnen ermee door; de rest is prut. Om 10.05 uur zijn we eruit.
Ik hol naar de trein. 's Middags een bijeenkomst over het volgrecht (droit de suite),
waar een compromis in de maak is. Ik kan er niet warm of koud van worden. Maar
wel over octrooien, waarvoor Annemie Neyts, Belgisch minister voor Europa,
langskomt. Gelukkig zijn zij en ik het bijna geheel eens. Gezien het Belgische
voorzitterschap tweede helft dit jaar niet zonder belang. De industrie heeft een
gemeenschapspatent hard nodig. Ten slotte een diner met Padoa Schioppa van de
ECB, Romano Prodi, Pedro Solbes en zo nog wat mensen. Wat mijn dossiers betreft,
ging het gesprek over Lamfalussy en fair value in international accounting standards
(IAS).

Woensdag 23 mei
Commissievergadering. Mijn belastingstrategiepapier staat ter dis-
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cussie. Het debat gaat hoofdzakelijk tussen Pascal Lamy en mij. Hij is erg Old Labour,
wil veel harmoniseren dus niet concurreren. Mijn strategie, zegt hij, betekent een
nieuwe koers voor de Gemeenschap. Nou en? Halverwege het debat dacht ik: dit
gaat niet lukken. Deze Commissie is qua inspiratie
sociaal-democratisch/christen-democratisch, zeker niet liberaal. Maar ik kreeg steun
van de president, die liberale economische instincten heeft. Na een paar cosmetische
aanpassingen kreeg ik het stuk erdoor. Daarna persconferentie, waarin ik de Tory's
op de hak heb genomen. Alles bij elkaar toch een goede ochtend.

Woensdag 30 mei
Verslag gedaan over Lamfalussy. Verbod op tabaksreclame. Belachelijke zaak.
Verheugen zei zeer terecht: wat als over een paar jaar reclame voor
niet-biologisch-dynamisch geproduceerd voedsel wordt verboden? Mijns inziens is
het een zuiver geval van subsidiariteit. Reding over een witboek voor/over de jeugd.
Weer zo'n onzin-onderwerp. Vitorino over immigratie en het Schengen Informatie
Systeem (SIS) II dat nodig is om de kandidaat-lidstaten bij te houden, maar dat pas
in 2006 of zo klaar zal zijn. Richtlijn over spaartegoeden. Pascal Lamy maakt de
voor de hand liggende opmerking dat we terug moeten naar het coëxistentiemodel.
Zeker, maar hoe? Prodi over zijn bezoek aan Parijs.

Dinsdag 5 juni
Ecofin. Van mij afgebeten richting Spanje inzake de ecotax en richting VK inzake
e-VAT. Vanden Abeele vroeg: ‘Avez-vous bouffé du cheval?’ Soms kan ik het gedraai
en gezwets niet langer aanhoren. 's Avonds laatste kans voor de overnamerichtlijn.
Na zes uur touwtrekken was de stemming 8-6 vóór het Commissievoorstel. Alom
tevredenheid, behalve bij Klaus-Heiner Lehne, die een nederlaag had geleden, evenals
voor Gerhard Schröder. Om 03.00 uur woensdagochtend lag ik in bed.

Woensdag 6 juni
Commissievergadering. Michaele over het talenregime, d.w.z., het Duits.
Oorspronkelijk waren Frans en Duits de werktalen, want het
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VK en Ierland waren nog geen lid. Ik kan Michaele daarom geen ongelijk geven. Een

nieuwe DG Ecfin wordt benoemd. Pedro Solbes zet omstandig uiteen dat alle
procedures op correcte wijze zijn gevolgd. Alleen wist iedereen van tevoren wie het
zou worden. Er wordt dus een charade opgevoerd. Over transparence gesproken!
Hulpprogramma voor Albanië, waarmee een associatieakkoord (= vrijhandel) gesloten
gaat worden. Pascal Lamy heeft ernstige en goed gefundeerde kritiek. Samenwerking
op nucleair gebied met China. Lamy over het staalinvoerbeleid van de VS. Mario
vertelde dat in 1998 gedurende een paar maanden niet il perfido Zalm maar ik werd
gezien als de boeman die Italië buiten de EMU wilde houden. Ook in de BRD werd
hem gezegd dat ik het obstakel was. Hij voegde daaraan toe dat mijn houding in het
belang van Italië was geweest, dat de nodige maatregelen had moeten treffen.
Tennisfinale, bijgewoond door Femke (spaghettimaaltijd). Prijzen uitgereikt, onder
andere aan Erik Nooteboom.

Donderdag 7 juni
Tennis om 08.00 uur. Een uurtje John Mogg, waarna een onderlinge
felicitatiebijeenkomst in het EP ter gelegenheid van 25 jaar ELDR. Veel mensen die
elkaar erg goed vonden. Zat naast Otto Lambsdorff, met wie ik later lunchte (evenals
met John Alderdice, Annemie Neyts en Jan Weijers) om de zaken van de LI door te
nemen. Naar Nederland voor een galadiner van de Geneva Association (=
verzekeraars) in de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum, waar ik het woord moest
voeren. Ben misschien iets te technisch geweest voor een dinner speech. Maar wilde
die mensen toch ook iets van substantie meegeven.

Dinsdag 12 juni
Straatsburg. Lunch met het Zweedse voorzitterschap in het Palais des Rohan, een
mooi gebouw in klassiek Franse stijl vlak naast de kathedraal. 's Middags
Commissievergadering: Prodi over het Ierse referendum. Ik ben bang dat hij het te
licht opvat. Tweemaal ‘neen’ in Noorwegen, eenmaal in Denemarken, Ierland en
Zwitserland; een petit oui in Frankrijk; we are riding for a fall. Wat betekent closer
integration uiteindelijk? Monti stelt voor regels te maken hoe een LS
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de Unie kan verlaten. Hij heeft gelijk. Patten: ‘A general feeling of alienation.’
Gedineerd met enige CDU-zwaargewichten in Chez Julien, op uitnodiging van dr.
Othmar Franz. Von Wogau was er ook, evenals Friedrich Merz. Vervolgens weer
terug naar het EP voor een rapport.

Zaterdag 16 juni
Tennis om 09.00 uur. Lunch met Siebe Schuur uit Taiwan in Café Dantzig. Gesprek
ging natuurlijk over Taiwan, PRC en Japan. Heb hem aangemoedigd een artikel te
schrijven. De PRC heeft geen legitieme instellingen, althans geen instellingen met
legitimatie. Dat maakt de politiek daar onvoorspelbaar en dus minder interessant.
Siebe blijft nog een jaar in Taiwan en komt dan terug naar EZ. 's Avonds naar een
indrukwekkende Boris Godunov. Moessorgski op zijn mooist en interessante regie.

Dinsdag 19 juni
's Ochtends de FSGP tot en met de lunch. Onze gast was de Belgische minister Picqué
van EZ (PS). Deze brave man wil een EU-initiatief ontplooien ter zake van de
surendettement. Toen ik hem vroeg hoe dit zich verhield met de subsidiariteit,
verklaarde hij dat dit geen enkel probleem was, terwijl het in Nederland geen
bekommernis van Den Haag maar van de gemeenten is. Ieder voorzitterschap wil
concurreren met in het oog springende initiatieven. Het gevolg is dat de agenda wordt
verstopt met allerlei zaken die niet tot onze taak behoren. 's Middags afgereisd naar
Frankrijk om te praten met de buitenschilder, mijn manus-van-alles Fabrice Dequesne
en de bekleder van Decor Eve die onze twee oude fauteuils is komen halen.

Woensdag 20 juni
Commissievergadering. Heb lang gesproken over golden shares. Mijn voorstel
ontmoette overwegend instemming. Ik had mij tevoren van steun verzekerd van de
Juridische Dienst, de SG en het kabinet van de president. Er ontstond ruzie tussen
Loyola en Pascal over het begrip ‘asymmetrische liberalisering’. Dat leidde de
aandacht enigszins van mijn voorstel af, wat gunstig was. Mijn kabinet had ook de
conclusies van de president en de persverklaring geschreven,
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dus we hadden de touwtjes stevig in handen. Bij zo'n belangrijke en gevoelige zaak
is dat ook belangrijk. Dan mag niets aan het toeval worden overgelaten. 's Avonds
buffet plus concert op uitnodiging van de American Chambre of Commerce: twee
finalisten van het Reine Elisabeth Concours (viool). Heb mijn tennispartner David
van Weel daar ontmoet.

Vrijdag 22 juni
Lunch met Jonathan Todd aan de overkant van de straat bij mijn favoriete zwarte
dames (Café Schuman). Hij is mijn woordvoerder en ik kan uitstekend met hem
overweg. Hij is het alleen niet eens met mijn politiek inzake immigratie. Hij is
getrouwd met een Marokkaanse en beziet die aangelegenheid veelal vanuit haar
gezichtspunt. Volgens mij ligt het aan definities. Wat betekent het woord ‘integratie’?
Daarna naar Amsterdam, alwaar een afspraak met Blocks van de bankiers over Prodi's
voorstel, de binnenlandse tarieven voor het overmaken van geld (in het geval van
Nederland nul) gelijk te laten zijn aan die voor grensoverschrijdende betalingen (dus
ook nul).

Woensdag 27 juni
Commissievergadering. Pedro Solbes over de openbare financiën van de LS. De
tekorten vallen niet mee, de inflatie valt tegen. Gemiddelde werkloosheid = 7,6
procent. De Bondsrepubliek heeft een probleem door lage economische groei.
Toestand in Italië is zorgelijk. Patten over Macedonië. Verheugen vraagt zich af of
de grenzen niet anders moeten worden getrokken. Anna Diamantopoulou: ‘Twee
eeuwen geleden waren de problemen dezelfde. Als we de grenzen anders trekken,
betekent dat het begin van een nieuwe oorlog.’ Loyola: ‘Dit is een onoplosbaar
probleem.’ Prodi over het Ierse referendum: ‘Waar het om ging was dit: hoe dieper
in Europa, des te meer verlies aan identiteit.’ Hij heeft gelijk. Maar welke conclusie
trekt hij daaruit? Daarna naar Frankrijk voor een nachtje plus ochtend.

Zaterdag 30 juni
Naar Berlijn voor de Hayek-Stiftung. We logeerden in het Adlonhotel. Voor de deur
een groot feest ter ere van de euro, aangericht door de Dresdner Bank. Het was heel
warm. Leuk om weer even un-
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ter den Linden te zijn. 's Avonds een diner. Roman Herzog plus vriendin kwamen
een uur te laat. La promptitude est la politesse des Rois, maar hij dus niet. ‘King
Kurt’ Biedenhopf en Ralph Dahrendorf waren er helaas niet bij. Wel natuurlijk Leszek
Balcerowicz en Barbier, want die moesten de prijzen krijgen.

Zondag 1 juli
Prijsuitreiking in de Kleine Konzertsaal am Gendarmenplatz, mijn favoriete plek in
Berlijn. Derk-Jan en zijn Russische vriendin waren er ook en vonden mijn toespraak
helder en to the point. Balcerowicz' antwoord was onbegrijpelijk door zijn slechte
Duits. Het verhaal van Roman Herzog was veel te abstract. Barbier sprak kort en
aardig. Geluncht met staatssecretaris Tacke in Treinta Sei (am Gendarmenmarkt).
Hij is van het ministerie van Economische Zaken en zoekt steun tegen zijn collega's
van Justitie inzake de e-commerce-richtlijn, IPR en de Conventies van Brussel en
Rome. Ik zeg die toe. Aan het einde van de middag per Sabena naar Brussel, waar
ik ‘bij de Marokkaan’ brood en appels koop.

Dinsdag 3 juli
Commissievergadering. Ik heb steun voor de overnamerichtlijn gevraagd, waarover
morgen wordt gestemd. Mario Monti over Fiscal State Aid-procedures tegen veertien
lidstaten. Ook over Honeywell/GE. Ik merk op dat er nu drie zwaarwegende
geschilpunten met de VS zijn: de FSC, staal en GE. Don't overload the agenda is een
goede stelregel maar soms is dat niet te vermijden. Pascal Lamy zegt dat we meer
met leden van het Congres moeten spreken. Hij heeft gelijk. Vervolgens een discussie
over Open Coördinatie. Pascal: ‘Coordination ouverte est le vêtement communautaire
du gouvernementalisme.’ Erkki Liikanen merkt terecht op dat Open Coördinatie de
boodschap van Lissabon was en dat als we daarmee willen breken, we dat tijdig voor
de top van Barcelona moeten doen. 's Avonds een stierlijk vervelende receptie van
Guy Verhofstadt, die er zelf niet was, evenmin als Louis Michel.

Woensdag 4 juli
De stemmen staken over de OPA-richtlijn: 273-273. Voorzitter Ni-

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

141
cole Fontaine zei, desgevraagd, dat ze niet had gestemd, hoewel ze in een vorig
bestaan rapporteur op dit onderwerp was geweest en het dus goed kende. Jammer!
In mijn persconferentie heb ik de Duitsers verweten zich te zeer door oude
corporatistische reflexen te laten leiden. Mevrouw Gebhardt van de SPD was daar
ook en wilde met mij in debat gaan. Maar Jean Quatremer van de Libé heeft haar
weggestuurd. Stel je voor: een debat op een persconferentie! Ben benieuwd wat de
kranten van dit alles maken. Daarna lunch met de liberalen, die als steeds gezellig
was. Terug naar Brussel met het toestel van 16.45 uur.

Donderdag 5 juli
Gesprek met Prodi over art. 94 of 95 inzake het belastingpakket. Ik heb geprobeerd
hem te overtuigen van artikel 94 (= unanimiteit plus consultatie van het EP). Na ons
gesprek zei Prodi dat hij het gesprek was ingegaan overtuigd van art. 95 (QMV +
codecisie) maar dat ik hem voor 3/4 had overtuigd. Manservisi (Prodi's chef-kabinet)
was het met mij eens, Michel Petite (hoofd Juridische Dienst) en Anne Houtman
(plaatsvervangend chef-kabinet van Prodi) niet. Lunch + interventie/discussie met
de relevante commissie van het Belgische parlement voor de posterijen. Herman de
Croo ontving me eerst. Hij bewoont een soort paleisje. Het hele parlement is prachtig.
Daarbij vergeleken is de Tweede Kamer maar een kale-netenbedoening. Maar ook
hier geldt de omgekeerde verhouding: het Belgische parlement heeft weinig in te
brengen. De hoorzitting zelf was aardig. Heb Waalse vragen in het Frans beantwoord:
daar is men gevoelig voor. Toen naar Den Haag om een toespraak van Roger Scruton
bij te wonen, in Diligentia. Opkomst viel mij alleszins mee, evenals de toespraak
zelf. Het was aardig een glas bier met hem te drinken, na afloop. Kinneging en
Livestro hielden inleidende beschouwinkjes. Scruton is een van de vaste klanten van
Nexus. Geslapen in Amsterdam.

Vrijdag 6 juli
Weer terug naar Den Haag voor een gesprek met Scheepbouwer van TPG. Henk Post
was er ook bij. Terug in Amsterdam een receptie ten stadhuize voor Pauline Krikke,
die burgemeester van Arnhem
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wordt. Job Cohen was er natuurlijk ook, in hemdsmouwen zonder das. Verkeerde
theorie: men wint geen respect door zich te gedragen als hail-fellow-well-met. Schelto
had dit nooit gedaan. Verder Ed van Thijn, Robin Linschoten en vele anderen. Ton
Hooijmaijers wordt de nieuwe wethouder. Blijkbaar is dat met nogal wat gekrakeel
gepaard gegaan, wat erg onverstandig is.

Maandag 9 juli
Om 10.30 uur bij Wim Kok. Heb drie dingen naar voren gebracht. (1) De macht in
de Commissie berust bij SG, DG Juridische Dienst en chef-kabinet van de President.
Dus van het uiterste belang dat Nederland goed wordt vertegenwoordigd. Derhalve
goede carrièreplanning. Heb het voorbeeld van Jouyet gegeven. Kok was het gloeiend
met mij eens en vroeg mij erover te praten met Kuijken, Jan Willem Weck en Van
Aartsen, wat ik zal doen. (2) Alle instellingen in de EU werken toe naar een uitbreiding
van de taken, als een vloed van de zee die alle inlets en outlets vult. Wat nodig blijkt,
is een instelling in wier belang het is dat het takenpakket wordt beperkt. Minister
Picqué (PS) wil nu een initiatief ten aanzien van de surendettement. Wat hebben wij
daar nu mee te maken? Het is niet eens iets voor het nationale, alleen voor het lokale
niveau! (3) De politieke correctheid is hier zodanig dat de Commissie geen enkele
hulp zal bieden ten aanzien van het asielzoekersvraagstuk. Reken dus niet op ons!
Daarna even buurten bij Hans Dijkstal. Hij zit nu in wat vroeger de Eerste Afdeling
heette: de mooiste kamer op het Binnenhof. Ik gun het hem! Spoorslags naar Brussel,
waar ambassadeur Nigido, PV van Italië, zijn opwachting kwam maken. 's Avonds
diner in het Breydel voor de Lord Mayor, die wil dat ik weer wat kom doen in
Mansion House. Maar daar spreek ik slechts voor eigen parochie.

Woensdag 11 juli
In de Commissievergadering ging het allereerst om auto's en voetgangersveiligheid.
Waarom bemoeien we ons daarmee? Ik citeerde Montesquieu: ‘Als het niet nodig is
een wet in te voeren, is het nodig die wet niet in te voeren.’ Daarop kwam Günter
Verheugen met Kants Kategorische Imperatif. Deze richtlijn telt vijfenzestig
bladzijden. Belachelijk! Kinnock over twee disciplinaire procedures, die
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betreffende Tent en Liberali. Discussie wordt vooruitgeschoven tot de herfst. Vitorino
over hier verblijvende burgers van derde landen. Heb Nielson gepest door hem te
vragen waarom niet van communautaire preferentie mocht worden gesproken. Hij
noemde de Cotonou-overeenkomst maar kwam er niet echt uit. Barnier ongerust over
de groeiende terughoudendheid van de LS ten aanzien van de uitbreiding. Vervolgens
naar Londen voor de Memorial Gathering van Emily MacFarquhar. Die vond plaats
in een museum in Kensington. Er waren tweehonderd mensen, onder wie natuurlijk
Rod, Rory en Larissa, maar ook Brian Beedham, David Owen en Ian Buruma. Er
sprak een zestiental mensen. Ik als eerste omdat ik haar het langst had gekend,
namelijk vanaf 1958, toen ze nog in Wellesley studeerde. Daarna met Ian gegeten
in de Star of India. Hij had net een reis gemaakt door China en Rusland. Hij heeft
meer hoop voor Rusland dan voor China vanwege de gebrekkige (eigenlijk
ontbrekende) democratie daar. Die flexibiliteit heeft Rusland nu wel, meent hij.
Geslapen in mijn club.

Maandag 16 juli
Vroeg naar Brussel want met de Eurostar naar Londen. Ontmoeting met Patricia
Hewitt, minister van Trade and Industry, over de liberalisering van de posterijen.
Heeft niet veel opgeleverd. De Britten willen weer een heel ander systeem. Het zou
ook wel merkwaardig zijn als ze net zo deden als de andere LS! Gesprek met
werknemers- en werkgeversorganisaties over hetzelfde onderwerp. Het is alsof ik
Simpson, lid van het EP, hoor - althans wat betreft de werknemers. Niet bepaald New
Labour. Diner met een dozijn genodigden in de Travelers; maar eerst nog een gesprek
met Ferdinand Mount (nu hoofdredacteur van The Times Literary Supplement) in
onze vertegenwoordiging en met David Owen in mijn club. Gesprek met de eerste
interessanter dan met de tweede, die een beetje een grammofoonplaat afdraaide. Hij
noemde zichzelf het centrum van de anti-eurobeweging. Het diner zelf was de moeite
waard. Er ontstond een geprikkelde sfeer tussen lord Simon en een paar eurosceptici.
Volgens Simon is er een groot verschil tussen de generatie die WO II heeft meegemaakt
en de jongeren. Deze laatsten zouden veel positiever ten opzichte van Europa staan
dan de ouderen. Zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben.
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Woensdag 18 juli
Commissievergadering. Ontmoeting met de vakbonden van onze eigen staf. Die zijn
(hoofdzakelijk Italiaans) allemaal Old Labour. Dertien grijze mannen van middelbare
leeftijd. Aan het einde van de discussie heb ik opgemerkt dat een kwart van de
Commissie uit vrouwen bestaat en de hoop uitgesproken dat een kwart van hen de
volgende keer ook uit vrouwen zou bestaan. Verwarring! De bonden maakten het
nog erger door te zeggen dat de vrouwelijke vertegenwoordigers met hun kinderen
al op vakantie waren, waarop Anna Diamantopoulou snedig vroeg of zij zelf dan
geen kinderen hadden. De Savings Directive kwam ter sprake en Prodi maakte het
mij wel erg makkelijk door zelf maar meteen artikel 94 voor te stellen. Dus geen
discussie. Monti heeft een compromis met de Duitse Landesbanken bereikt, wat
belangrijk is. Lamy onbegrijpelijk over scheepsbouwsteun/Korea/WTO. Zit natuurlijk
een Frans belang achter. Debriefing met daarna een (Franse) kandidaat voor de post
van Heinz Zourek, die voor Liikanen gaat werken.

Zaterdag 21 juli
Met de TGV naar Marseille om Desmond Rice op te zoeken. Hij is nu 77 jaar en ziet
daar ook naar uit. Wil liever niet autorijden en haalde mij van het station af met
Franse vriendin. Woont vlak bij de kust in een charmant oud huis met Soozie, een
Britse met een ingewikkelde achtergrond die meende dat er een taal was die Belgisch
heette. Desmond schrijft romans. Ook een boek over het doen zinken van de Belgrano
(ex-De Ruyter) door de Britse marine. Hij heeft geen contact onderhouden met de
mensen uit Centraal-Amerika en wil slechts nog Gerry Tatham ontmoeten. Zal hem
diens adres schrijven. Na San Salvador werd hij hoofd van het Buenos Aires Regional
Centre en is toen naar Den Haag gegaan, waar hij marketing coördinator Europa is
geworden. In 1976 heeft Glimmerveen hem ontslagen. Hij is toen gaan werken voor
de Kuwait Oil Company (drie jaar) en vervolgens Arabisch gaan studeren aan de
American University in Cairo (ook drie jaar). Daarna romans geschreven. Heb er
destijds twee van gelezen, een over Laos, de ander over Venezuela. Die waren aardig.
We hebben in de (zeer koude) zee gezwommen en zijn naar de markt gegaan. Dat
was leuk. De Provence heeft iets heel charmants. Doet sterk denken aan Maurice
Pagnol.
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Woensdag 25 juli
Ontbijt met Michel Barnier. Heb hem gevraagd naar een economische evaluatie van
de regionale steun maar die kon hij mij niet geven. Verder over de Franse schandalen
en over de hargne van de magistratuur tegen iemand als De Castries van AXA. Michel
denkt dat hij kans maakt op het premierschap als rechts volgend jaar wint. Volgens
mij is hij een lichtgewicht, maar wie beweert dat je een zwaargewicht moet zijn om
minister-president te worden? Verder laatste Commissievergadering van het seizoen.
Vitorino wil Frankrijk voor het Hof slepen omdat de nationaliteit van niet-Fransen
op de bulletins de vote moet worden vermeld maar lijdt een nederlaag. Heb mijzelf
daar ook tegen gekeerd. Verder lang gesproken over het Governance White Paper.
Dat is gebaseerd op de verkeerde premisse. We communiceren niet te weinig maar
te veel. De afstand tot de burgerij is niet te groot maar te klein. Probeer dat Prodi
eens uit te leggen. Deze aanpak leidt naar de chaos. Tot slot (na de lunch) een
interessante (en belangrijke) discussie over GMO. Debriefing op mijn kantoor en dan
naar Frankrijk. Eindelijk!

Donderdag 26 juli t/m zaterdag 4 augustus
Prachtig weer: Frankrijk op zijn mooist! Huis is vanbuiten geschilderd - heel mooi.
Derk-Jan gekomen met de navette, want ik heb de permanence. Hij is blijven slapen
en met dezelfde navette de volgende dag weer naar Brussel vertrokken. Peter en
Mathilde Rauwerda zijn komen lunchen. Dat was heel aangenaam. Mathilde was er
in jaren niet geweest. Babette en Rob zijn gaan logeren in het Château de la Motte.
We hebben 's avonds met hen daar gedineerd. Zelf allerlei werkjes gedaan. Veel
bijlezen, wat werken in de tuin, eten aan het meer. Video over het leven van Balzac
bekeken met een mooie rol voor Gérard Depardieu. Eindeloos pianoconcerten van
Mozart beluisterd. Zaterdag 4 kwamen Nico en Magdalien ons aflossen met hun
zoontjes Daan en Gijs. Leuke kinderen!

Zondag 5 augustus t/m donderdag 9 augustus
Weer terug in Amsterdam. Gegeten met ons oude clubje, Ornstein & Van Bruggen,
in Thijs' buitenhuisje in Egmond aan den Hoef, dat hij nu helemaal laat opknappen.
Ook gegeten met Doris en Erik Jur-
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gens, die de Nederlandse rechter aan het Straatsburger Hof, Wil Thomassen, over
de vloer hadden. Interessant van haar te horen wat haar ervaringen met haar
Oost-Europese collega's zijn. Gegeten, ten derde, met Haas en Gabbe in Lucius.
Geluncht, ten slotte, met Benk Korthals in Hilton-hotel Amsterdam, waar ik zo vaak
met Jacques Wallage en Gerrit Jan Wolffensperger heb gegeten om onze
meningsverschillen te bespreken. Benk en ik houden het Nederlandse politieke
wereldje bij. Wat mij betreft, is de toekomst overzichtelijk. Er zijn twee
mogelijkheden: (1) Kok blijft, de PvdA wordt de grootste partij, Kok gaat met ons
door in Paars III; (2) Kok gaat, Melkert volgt hem op, de VVD wordt de grootste partij
en verdwijnt daarmee in de oppositie. Mij dunkt dat (2) (iets) waarschijnlijker is dan
(1). We zullen zien.

Zaterdag 11 augustus
Rustige stad, Kopenhagen. We bezoeken het Louisiana Museum, een halfuur rijden
buiten Kopenhagen, waar moderne kunst hangt. Het museum is mooi, de kunst niet.
Ik had gehoopt er Cobra-schilderijen te vinden, maar die zijn er niet. We zijn ook
naar het Staten-museum for Kunst geweest, waar schilderijen en foto's gemaakt door
Strindberg hangen. Interessant voor wie belangstelt in Strindberg, maar anders niets
bijzonders. Verder wat lopen en rondrijden door deze aangename stad.

Zondag 12 augustus
Via de tunnel en de sierlijke brug naar Zweden. Daar naar Ystad en met de ferry naar
Bornholm, waar we een aardig huisje hebben aan het Balkastrand.

Maandag 13 augustus t/m vrijdag 24 augustus
Een aardig eiland, groter dan Texel, kleiner dan de provincie Utrecht. Erg rustig,
deed ons denken aan de Nederlandse stranden in de jaren vijftig. Veel Duitse toeristen
- Engels hoort men nauwelijks. Weer wisselvallig met een aantal mooie dagen. Fietsen
gehuurd en door de (naald)bossen gefietst, evenals langs het strand. Russische liederen
in de kerk van Sraneke gehoord - meer curieus dan mooi. Daartussendoor een Deense
Pfarrer, die we na afloop bij
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de buitendeur een hand moesten geven. Heb Les origines intellectuelles du Léninisme
van Besançon gelezen en ben begonnen aan mijn artikel over de lompenintelligentsia.
Verder A Rebours van J.K. Huysmans. Stomvervelend portret van de decadentie.
Femke leest La femme de trente ans van Balzac en moppert daarover. Komen graag
terug op dit eiland. Alleen niet volgend jaar, want dan gaan we weer naar Vlieland.

Zaterdag 25 augustus
Met de pont naar Sassnitz op Rügen. Verder met de auto naar Baate, waar we twee
nachten blijven. Het weer is mooi, we maken een wandeling in de omgeving. Femke
vindt La femme de trente ans een keukenmeidenroman. Ik moet toegeven, afgaande
op wat zij mij vertelt, dat ze gelijk heeft. Maar dat vond Karel van het Reve van de
meeste romans van Dostojevski ook. Wat is overigens een keukenmeidenroman? (1)
Pakkend. (2) Conventioneel. (3) Oppervlakkig. (4) (Meestal) met een happy ending.
Nou en?

Dinsdag 4 september
Ontbijt met Herr Boden van de Deutsche Bank, die komt zeuren over onze verordening
ten aanzien van de kosten van het overmaken van geld. Hij heeft wel gelijk, daar niet
van, maar ik kan er door Prodi niets aan doen. Commissievergadering. Er wordt lang
gesproken over biotechnologie. Ik heb het stuk niet gelezen dus ik houd mijn mond.
Mieux se taire que parler faiblement. Daarna Lamy over een handelsbijeenkomst in
Mexico, waar goede vooruitgang is geboekt. Eindelijk wat positief nieuws op dat
front. 's Middags een mondelinge vraag over Lloyd's. Omdat ik het dossier nog niet
goed ken, stuur ik de man met een kluitje in het riet. Het dossier is ingewikkeld.
Maar deze zaak is niet pluis. Er zou een braaivleis zijn maar die is verregend. Arme
Toine Manders!

Donderdag 6 september
Om 08.00 uur tennis met mijn prof Thierry Koche. Behoorlijk afmattend. Om 10.30
uur komt Ben Bot langs om te praten over de opvolging van Henk Post, die per 1
november 2001 naar Stibbe in Amsterdam gaat, en over de ESF-misère. Om 11.00
uur Jean-Claude Thébault over de Lloyd's-zaak. Hij vindt ook dat die stinkt.
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Vrijdag 7 september
Evaluatiebijeenkomst met het Kabinet, die aardig verloopt. We moeten meer aandacht
besteden aan non-portfolioaangelegenheden. Volgens Laurs heeft ons kabinet een
goede reputatie. Sabena staakt dus we moeten een latere vlucht naar Milaan nemen
(Alitalia). We worden daar opgevangen en naar Villa d'Este aan het Comomeer
gebracht. Heerlijk weer. Mooi uitzicht vanuit onze kamer.

Zaterdag 8 september
Ik moet over de EMU en zo praten en zit in een forum met Welteke van de Bundesbank,
Trichet van de Banque de France en Duisenberg. Mijn toespraak is politieker dan
die van de anderen en valt goed. 's Middags wandelen Femke en ik naar het plaatsje.
's Avonds is er een galadiner met vuurwerk. Ik ben de enige die een smoking aanheeft.
Waarom doe ik dit eigenlijk? Het woord ‘gala’ betekent niet meer wat ik eronder
geleerd heb te verstaan. Vuurwerk is heel mooi, midden op het meer.

Maandag 10 september
Om 08.00 uur tennis met Thierry Koche. Tsjechische minister kwam uithuilen over
de accijnzen op sigaretten. Maar als ik die niet op het niveau van de EU breng, ontstaat
er een enorme smokkel. Die is toch al groot. Een kwart van de sigaretten in het VK
wordt gesmokkeld. Dus de minister krijgt nul op het rekest. Lunch met Pim van
Ballekom, die ik heb aangezocht mijn nieuwe tweede man te worden, onder mijn
nieuwe chef-kabinet Laurs Nørlund. Pim heeft net vier jaar EBRD achter de rug,
waarvóór hij tien jaar of zo op de PV heeft gezeten. Dus voldoende ervaring. 's
Middags met de Commissie voor Juridische Zaken een discussie over van alles en
nog wat, vooral de richtlijn ‘Offre public d'achat’ (OPA). Daarna interview met Jean
Quatremer van Libération. Ten slotte een Duits/Duitse bijeenkomst over patenten.

Dinsdag 11 september
Ontbijt met Chris Patten. Ik wilde hem alerteren over Cambodja: lokale verkiezingen
plus proces tegen voormalige Khmer Rouge. Chris antwoordde dat Cambodja nog
geen ‘blip on my rader screen’

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

149
was. Daarna Möller, baas van de Amsterdamse beurs, maar in zijn hoedanigheid van
voorzitter van FESE, de Europese federatie van beurzen. Lunch in een van de duurste
restaurants van Brussel met de (sociaal-democratische) Deense minister van
Belastingen. Vervolgens gesprek met Erkki Liikanen over patenten op software. We
zijn nu tot overeenstemming gekomen. Ontmoeting met de gehele Taxud-staf in het
Charlemagne-gebouw. Bij het uitgaan zegt mijn chauffeur: ‘Hebt u het nieuws al
gehoord?’ Snel naar kantoor om de tv aan te zetten. Wat een gruwelijke gebeurtenis!
Ik heb onmiddellijk het gevoel: dit markeert een breukvlak in de tijd. Een droom is
hiermee voorgoed verstoord. Op zichzelf heb ik daar nooit in geloofd. Ik heb te lang
buiten Europa gewoond om daar waarde aan te hechten. We worden omringd door
een boze en jaloerse buitenwereld, die niet uit Amsterdamse softies bestaat. Nu weet
iedereen het. Maar ten koste van hoeveel mensen die levend zijn verbrand?

Woensdag 12 september
Wegens de ramp begint de Commissievergadering om 08.00 uur.
Patten: ‘This is a watershed. Nothing will ever be the same again. This is not only
an attack on the US but on all of us. The WTC is a symbol of the Western World. This
must also encourage the USA to get engaged with the world. America on duty (vs)
America online. We must stand shoulder-to-shoulder with the USA. The image of the
dancing Palestinians will be difficult to erase from the American psyche.’ Verheugen:
‘This may encourage American isolatianism. Nothing happens in crisis situations
until terrorism gets it on the agenda. This example will find followers.’ Anna
Diamantopoulou: ‘This could be the start of a new cold war with the Muslin World.
It could also lead to a police state in our own countries. We must get closer to the
Muslim World.’ Monti: ‘The antiglobalists will be greatly strengthened by this. How
can we provide governance to globalisation? What will be the implications for the
WTO-round?’ Kinnock: ‘These terrorists are like the IRA except that those have no
desire for suicide.’
Patten: ‘What is now needed is imaginative multilateralism. The Commission
should provide that. We have spent $200 million in the West Bank and Gaza.’ Prodi:
‘A modern society cannot apply security measures beyond a certain point.’ Bovenal
moeten wij het hoofd koel houden. 's Avonds vloog ik naar Rome. Met Guido Berardis
gesproken over
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Italiaanse literatuur in een alleraardigst restaurant vlak bij mijn hotel aan de Piazza
Montecitorio.

Woendag 19 september
Commissievergadering: niets vermeldenswaards. 's Middags een interview met de
Berliner Zeitung. 's Avonds gedineerd bij Frans Andriessen in hun fraaie huis in
Kraainem. Leuk gesprek, vooral over de jaren tachtig in de Nederlandse politiek,
plus de formatie van 1994. Volgens hem heeft de koningin toen tegen Elco Brinkman
gekozen op advies van Willem Scholten en Wim Deetman, beiden CHU.

Vrijdag 21 september
Vergadering van het bureau van de LI, waarna een diner. Leuk om oude bekenden
weer te zien, zoals John Alderdice uit Belfast. Veel met Otto Lambsdorff gekletst.
We hebben een datum afgesproken voor een diner in Bonn. Van de uitbreiding is
voor de liberalen weinig te verwachten. De enige partij van betekenis is de Fidesz
van Victor Orbán maar die zit nu bij de christen-democraten. Waarom mag Joost
weten want de christen-democratie is een slinkende kracht in Europa.

Maandag 24 september
's Ochtends een toespraak over de verordening aangaande de kosten van het
overmaken van geld. Ik vind het een onding maar Prodi wilde het per se. EP is
enthousiast, de Ecofin moet er weinig van hebben. Met de trein naar Parijs en meteen
door naar Bercy om met Laurent Fabius de zaken door te nemen. Ik mag hem. Hij
is binnen het politiek mogelijke charmant. Dat mag natuurlijk niet misleiden. Ik kan
ook goed overweg met zijn mensen als Jouyet en Musca. Aan het begin tutoyeerde
Fabius mij, maar toen ik hem bleef vousvoyeren, stapte hij over op vous. Het moet
niet te klef worden. Vervolgens naar Théodore, de baas van Euronext, om ook daar
de stand van zaken door te nemen. Vandaar naar Johnston, SG van de OECD, vooral
over antiwitwas- en antiterrorismepraktijken. Ontmoeting met journalisten op onze
delegatie, met schitterend uitzicht op de Place de la Concorde. Heb een onjuistheid
in Le Monde gecorrigeerd. Glas

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

151
bier gedronken met de heer Bert, die nu de Inspection des Finances regelt. Hij was
lid van het kabinet van Santer en kan daar smakelijk over vertellen. Ten slotte een
gezellig diner met Laurence, haar man, die voor Lazard werkt, diens chef en zijn
beeldhouwende echtgenote, weer een vriendin van Laurence. In een van de restaurants
van het Crillon aan de Place de la Concorde. Geslapen in hotel Scribe, vlak bij de
Opéra Garnier. Alles heel aangenaam. Ik ben toch meer Bourgondiër dan calvinist.

Dinsdag 25 september
Ontbeten met Bernard, oud-ambassadeur in Den Haag, nu lid van het monetair comité
van de Banque de France. Vraag mij af wat die mensen te doen hebben na de
oprichting van de ECB. Hij had een medewerker uitgenodigd die voorzitter van IOSCO
wordt. We hebben dus wat over het toezicht op beurzen gepraat. Vandaar naar
staatssecretaris Pierret over Posterijen. Hij is nu heel wat handelbaarder dan toen ik
hem voor het eerst zag, zo'n anderhalf jaar geleden. Toen was het nyet wat de klok
sloeg. (‘Je suis comme un roc.’) Nu was hij bereid zaken te doen. Of het lukt, zal op
15 oktober in Luxemburg blijken. Vervolgens een bezoek aan Peyrelevade, baas van
de Crédit Lyonnais, in een prachtig kantoor, tout troisième république, aan een van
de grote Parijse boulevards. Het gesprek ging over mijn OPA-richtlijn, in het EP
gesneuveld. Hij legde uit waarom hij persoonlijk tegen was hoewel in zijn
hoedanigheid van voorzitter van een werkgeversclub vóór. Volgens mij probeerde
hij mij om de tuin te leiden. Maar hij heeft François Bayrou overreed tegen te
stemmen. Toen deze hiervoor werd bekritiseerd, schreef die een onzinstuk in Les
Echos. Snelle lunch met Moscovici ter Quai, zoals ze dat op BZ altijd zo mooi weten
te zeggen, en toen met hem naar Le Bourget voor ieder een toespraak. In zijn auto
bleek dat Moscovici de verkeerde toespraak bij zich had, wat hem in woede deed
ontsteken. Ik had moeite mijn lachen in te houden. Toespraken werden gehouden in
een saaie zaal zonder ramen. Waarom doen we die dingen toch? Snel naar Charles
de Gaulle, uur later op Schiphol, waar Agostinho me afhaalde. Vandaar naar de
receptie in de Ridderzaal voor Frits Korthals Altes' afscheid als voorzitter EK. Wilde
daar absoluut bij zijn. Met vele oude bekenden gekletst, wat altijd aardig is. Gedineerd
met
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Hans Dijkstal in de Denneweg. Ik laat de naam van Louise Fresco vallen. Zal eens
een diner voor haar organiseren waar hij bij is. Ten slotte brengt Agostinho me thuis
in Brussel. Een lange dag.

Woensdag 26 september
Ontbijt met Verheugen, die drie kwartier te laat komt. In het resterende kwartier zeg
ik hem dat ik niet kan instemmen met wat hij wil, namelijk een overgangsfase voor
de (veel) hogere BTW op sigaretten die in de kandidaat-lidstaten vanaf hun toetreding
zal gelden. Commissievergadering. Vitorino over terrorisme. Patten noemt
Amerikaanse klachten over onze data protection-regels. Verder wil hij geld voor
UNWRA. Maar die VN-organistie wordt door de Court of Auditors gehekeld. Dus
waarom? Lamy over de WTO-conferentie in Doha: ‘The French are getting cold feet.’
Het zijn oude reflexen. Ten slotte geeft Schreyer een uiteenzetting van wat de
uitbreiding ons gaat kosten. Wat haar betreft, is er niets aan de hand. Tot 2006 past
alles ruim binnen de 1,27 procent BNP-grens. Het Nederlandse ministerie van
Financiën is duidelijk minder optimistisch en daar heb ik toch meer vertrouwen in.
En dan was er ook nog Wim Kok. De motregen van allesbegrijpende en welwillende
woorden klonk zo vertrouwd dat ik insliep. Ik bewonder hem zeer. 's Middags kwam
de Cypriotische onderhandelaar Vassiliou langs om een lagere - dat wil zeggen nul
- BTW op voedsel en medicijnen te vragen. Ik heb hem een superreduced rate van 3
procent geboden. Ik mag hem graag. Hij is president van Cyprus geweest. Bij mijn
vorige, onfortuinlijke, bezoek aan Cyprus heb ik hem op zijn kantoor in Nicosia
bezocht. Hij is charmant en bekwaam; die combinatie komt weinig voor. 's Avonds
met mijn buurman Peter Rauwerda gegeten in een Italiaans restaurant in de
Louizalaan, even verderop.

Zaterdag 29 september
Met Katharina Schönberg tijdens de lunch in Café Dantzig over de ABS. Helaas loopt
dat ensemble op zijn laatste benen. 's Avonds naar Janáček's Jenufa in het
Muziektheater (première). Knap scenario, mooie hoewel wat moeilijke muziek en
al even mooie regie (dirigent Edo de Waard). Succesavond!
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Woensdag 3 oktober
Er ontstaat een minirel omdat Staes, MEP van de Volksunie, om mijn aftreden heeft
gevraagd wegens mijn interview in de Volkskrant. Dat is de partij die in drieën is
gesplitst omdat een minister ervan is betrapt op het bijwonen van een bijeenkomst
van oud-Oostfront-strijders en het zingen van strijdliederen aldaar. Staes meent dat
ik de islam heb beledigd. Dat is belachelijk. Ik heb niet meer gezegd dan wat ieder
die zich met het Midden-Oosten bezighoudt allang weet. Maar het ANP doet zijn best
het vuurtje aan te wakkeren. Er wordt gezegd dat ik zal worden ontboden door de
Conférence des Présidents, evenals Poul Nielson over diens opmerkingen. Gaan we
naar een gedachtepolitie? Ik zie wel. Lunch met de liberalen. 's Avonds weer een
drietal rapporten. Ik slaap in het aangename hotel in La Wantzenau.

Vrijdag 5 oktober
Vroeg weg met de auto naar de Erasmus Universiteit, waar ik een toespraak moet
houden ter gelegenheid van het jaarboek van Civis Mundi. Mijn toespraak is een
bewerking van mijn artikel over nationalisme in Hollands Maandblad. Niets meer
gehoord van de Conférence des Présidents. Geluncht met Mai Spijkers in Excelsior
(Hôtel de l'Europe). Heb hem drie boeken beloofd: dit dagboek; een boek met artikelen
en toespraken; en mijn magnum opus. Maar met dat laatste moet hij wachten tot ik
80 ben, dus nog twaalf jaar. Loop van de Munt naar mijn kapper in Amsterdam-Zuid.
Het is een fantastische dag.

Maandag 15 oktober
Telecom Raad. Rik Daams, Belgische minister van Openbare Diensten, heeft een
compromis voorgesteld dat veel minder is dan ik wilde, maar we moeten vooruit,
dus alla: samen loodsen we het door de Raad. Het stelt niet veel voor dus Finland
onthoudt zich en Nederland (Monique de Vries) stemt tegen. Monique zegt dat de
Tweede Kamer haar geen mandaat heeft gegeven om voor te stemmen, maar dat is
onzin want de Kamer kán de Regering geen mandaat geven. Borrel met Chris
Timmermans, nu rechter aan het Hof, over de drie gevallen van golden shares
(Portugal, België en Frankrijk) en de opinie van de Spaanse advocaat-generaal, die
mij hogelijk heeft verbaasd.
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Chris heeft zich laten verontschuldigen omdat hij zich te zeer geassocieerd achtte
met de mededeling uit 1998 die door de Commissie voor de zomer is bekrachtigd.
Geslapen in het (zeer dure) Sofitel.

Dinsdag 16 oktober
Ecofin. De antiwitwasrichtlijn wordt aanvaard. Voorzitter Didier Reynders bestond
het om Lehne, MEP voor de CDU, uit te nodigen voor de persconferentie. Bespottelijk.
In de voorbereidende vergadering heb ik geprotesteerd maar als een voorzitter zoiets
wil, doe je er weinig tegen. Bernard Zepter en Sixten Korkman van de Raad keken
ook uiterst somber.

Woensdag 17 oktober
Commissievergadering. Een seminar op 1 december ter voorbereiding van de Europese
Raad van Laeken wordt aangekondigd. Maar die komt natuurlijk veel te laat. Prodi
is totaal onbegrijpelijk over de Europese Raad in Gent. Ik vraag twee keer opheldering
en geef het daarna op. Mario Monti en Chris Patten begrijpen er ook geen hout van.
Services d'interêt général. Als altijd willen de Fransen hun openbare diensten tegen
concurrentie beschermen. De Franse economie functioneert in het algemeen uitstekend
met uitzondering van de openbare diensten en dat komt door hun protectionisme =
vakbonden.

Vrijdag 19 oktober
Lunch met Henk Kamp bij de Chinees in Den Haag. Hij is somber over onze kansen
om het asielzoekersvraagstuk onder de knie te krijgen. Ik ook. Hij zegt dat tweederde
van alle kinderen die in Amsterdam worden geboren uit allochtone ouders zijn.

Dinsdag 23 oktober
Commissievergadering. Debat tussen Wallström en Liikanen over Kyoto, dat wil
zeggen verhandelbare emissierechten. Liikanen probeert de Finse papierindustrie te
beschermen maar ik begrijp niets van zijn argumentatie en zeg dat ook. Wallström
wint en is mij dankbaar. Dan de accijns op sigaretten in de kandidaat-lidstaten. Ik
wil in het geheel geen overgangstermijn maar leg het glorieus af: 12
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tegen 1. Met dat al zijn de termijnen wel kort: twee of drie jaar. De Tsjechen zullen
sip kijken. Verder zal Turkije meedoen met de Conventie ter voorbereiding van de
IGC 2004. Ook gesprek met Prodi of hij mij toestaat de LI-Prize for Freedom in het
Europarlement uit te reiken aan de vrouw van de Taiwanese president Chen. Prodi
zou ‘ja’ willen maar moet ‘neen’ zeggen. Jammer. Waarom is iedereen toch zo
benauwd voor de PRC? Omdat daar anderhalf miljard mensen wonen?

Dinsdag 30 oktober
Ontbijt met de e-commerce-commissarissen: Byrne, Liikanen, Reding, Vitorino en
ikzelf over de Rome-Conventie II. Commissievergadering. Gesprek met de vakbonden
over hervorming van de Commissie. Nu was er één vrouw. Vooruitgang. Patten over
de Algemene Raad. Verheugen: een aantal LS vindt dat het besluit van Helsinki ten
aanzien van Turkije een vergissing was. Ik schiet in de lach want een kind kon dit
zien aankomen. ‘Hoe hoger des te dommer.’ Men weet niet hoe Turkije ten opzichte
van de Conventie te plaatsen. Dit wordt een geweldige ruzie met de VS. 's Middags
een moeilijke vergadering met Mario Monti over het raakvlak Fiscal State Aid/Code
of Conduct. Onbevredigend verloop. Met de Sabena naar Florence.

Woensdag 31 oktober t/m zondag 4 november
Uitstekend weer, eerst nogal bewolkt maar gaandeweg meer zon, hoewel steeds
koeler. Appartement met uitzicht op een blinde muur aan de Via San Nicoló. Goed
ingericht hoewel we steeds met kunstlicht zitten. Uffizi en Academia. Mooie
primitieven in de Academia, hoewel ik geen kruis meer kan zien. Michelangelo,
Botticelli en anderen natuurlijk schitterend. Veel gewandeld en vooral lekker gegeten.
De Toscaanse keuken is voortreffelijk: eerlijk, rechttoe rechtaan maar zeer smakelijk.
Verdi's Attila gezien in het Teatro Communale. We vonden het stuk allebei mooi heel wat melodieuzer dan dat vervelende Nabucco dat we in de Ahoy'-hal hadden
gezien. En een mooi koor. Het theater zelf evenwel van een
jaren-vijftig-kale-netenstijl. Vrijdag met Jan en Mailan Zielonka buiten de stad
geluncht. Werkelijk fantastisch - ook qua uitzicht. Na de lunch naar Vinci, waar
Leonardo da Vinci moet zijn geboren, plus een museum waar al zijn
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uitvindingen in model zijn gebracht, inclusief een fiets! Zondag voortreffelijk geluncht
in restaurant Omero in Arcetri, een paar kilometer buiten Florence, waar we (na de
Romaanse kerk voor San Miniato te hebben gezien) naartoe zijn gelopen. Het was
een gouden dag: een dag om in te lijsten. In Florence zelf rijden elektrische busjes
rond. Waarom hebben we die niet in Amsterdam? Heb me weer helemaal met Italië
verzoend.

Maandag 5 november
Toespraak met debat op het University Institute in Fiesole. Mooi gebouw (oud
klooster). Onderwerpen: Interne Markt en Belastingen. Geen probleem. Directeur is
Helen Wallace, vrouw van (lord) William Wallace, die mijn visie op de EU deelt.
Daarover heb ik een laatje opengetrokken, aan de lunch, en dat werd zowaar nog een
aardige discussie. Heb mijn best gedaan die theoretici op vaste grond te laten staan.
Jan Zielonka was er ook. Hij zei niet zoveel maar ook hij is het met mij eens. Ik werd
uitgenodigd om terug te komen en inderdaad zou ik het fantastisch vinden na mijn
mandaat daar een paar maanden te studeren. Met het vliegtuig terug, Femke
achterlatend bij de Ponte Vecchio.

Dinsdag 6 november
Ecofin. Over de accijnzen op sigaretten bestaat nu overeenstemming - na slechts
zeven maanden, een record - dus dat is een A-punt. Beetje discussie over onze studie
naar de vennootschapsbelasting. Ik wil de grondslag harmoniseren, niet de tarieven.
Dat moeten de lidstaten doen. Jouyet (directeur du trésor, Bercy) en Wouter Bos
willen allebei, de Britten en de Ieren geen van beiden, dus we zitten mooi in het
midden. Overigens was Dawn Primarolo niet categorisch negatief. Verder de Belgen
afgepoeierd, die een nultarief voor culturele goederen wilden. Na de lunch waren
we klaar, maar inclusief de persconferentie betekende dat toch vier uur.

Woensdag 7 november
Weer terug naar Florence, dit keer in een ongemakkelijk toestel van Schreiner
Airways. Commissievergadering om 11.00 uur. Gesprek ging over Prodi's toespraak
de volgende week. Ik hoop dat hij terug-
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mept. Ook ik krijg genoeg van die goedkope kritiek - vanochtend nog Giles Merritt
in de IHT. Wie is die man helemaal? Om 13.00 uur ben ik weggegaan want had een
afspraak met Femke downtown. Gezellig en heel lekker gegeten in een klein restaurant
hartje Florence. Terug naar Fiesole, waar een stomvervelende herdenkingsbijeenkomst
in de kerk, want het University Institute is 25 jaar oud. Werd veel te lang gesproken,
het slechtst door Werner Maihofer, voormalig minister van de BRD. Met datzelfde
rottoestel terug, ditmaal met Femke. Heb in La vie sexuelle de Catharine M. gelezen.
Opvallend, deze mannenverslindster, maar toch eentonig.

Donderdag 8 november
Om 09.00 uur Cees van der Hoeven van Ahold, die zich zorgen maakt over de fiscale
behandeling van financieringsvennootschappen van multinationals. Dit betreft een
door Vermeend bedachte truc uit 1996 die prototypisch is voor schadelijke
belastingconcurrentie en dus reddeloos verloren. Daarna de wekelijkse gesprekken
en om 12.00 uur Melanie Johnson, een van de DTI-ministers. We lopen een aantal
onderwerpen langs, over de meeste waarvan wij het eens zijn. Daarna naar
Amsterdam, waar ik prof. Joop Schoonman moet toespreken, die de Shell-prijs voor
duurzame ontwikkeling heeft gewonnen - voor zijn werk aan zonnecellen: f 200.000.
Dit alles in het Shell-laboratorium, aan de overkant van het IJ. Jeroen van der Veer
was er ook. Hij sprak me heel aardig toe. Als cadeau kreeg ik een prachtig boek over
de Elfstedentocht dat Shell heeft laten uitgeven en een kistje wijn. Dat boek is typisch
Shell - een onderneming met gevoel voor stijl. Ik denk dat Jeroen Fries is. Er zat ook
een diner aan vast maar daar heb ik mij vanaf geschminkt. Houd niet van diners.
Vroeg thuis, post doornemen, opbellen, kranten lezen.

Dinsdag 13 november
Geslapen in La Wantzenau, maar ontbeten in Sofitel met Nigel Sheinwald, de perm.
rep. van de UK. Ging over Lloyd's. Sheinwald vroeg zich af of een inbreukprocedure
wel kan slaan op iets wat twintig jaar geleden is gebeurd. Bovendien, zegt hij, heeft
het VK nieuwe wetgeving afgekondigd die door de Commissie is goedgekeurd. Heb
mijn positie in het midden gelaten, zeggende dat de Juridische
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Dienst er nog op studeerde, wat nog waar is ook. Daarna het rapport-Lehne over de
antiwitwasrichtlijn. Commissievergadering. Lange discussie over de uitbreiding.
Nogal wat commissarissen zijn bezorgd, zo niet kritisch. Zelf heb ik vier punten
opgebracht: (1) Is het denkbaar dat Polen niet onder de eerste toetreders zit? Antwoord:
neen. Als de Commissie Polen onvoldoende voorbereid vindt, wordt de hele toetreding
uitgesteld. Alle kandidaat-lidstaten zijn dus door Polen gegijzeld. (2) De beste cijfers
over de kosten van de uitbreiding moeten op tafel komen - dat wil zeggen geen hide
& seek met de LS. Antwoord: onduidelijk. Maar Verheugen was smalend over het
papier van Gerrit Zalm. Hij zou zich gebaseerd hebben op veronderstellingen die
nog nooit door de Commissie waren geformuleerd. (3) De hervorming van het GLB
en de regionale politiek/cohesiefonds. Volgens Verheugen mag dit de uitbreiding
niet verlangzamen - er mag geen verband tussen die twee zaken bestaan. Maar ná de
toetreding komt daar niets meer van terecht. Antwoord: geen. (4) Er wordt gesteld
dat aan het vereiste van de bescherming van minderheden wordt voldaan. Maar hoe
zit het met de Roma in Slowakije? Antwoord: sussende taal. De atmosfeer in de
Commissie was dat Verheugen de mogelijkheden onderschatte. Conclusie: alle
politieke druk gaat in de richting van zo veel mogelijk toetreders zo snel mogelijk.
We begonnen, onder Hans van den Broek, met drie; we zijn nu bij tien; misschien
worden het er nog twaalf.

Maandag 19 november
Londen. Naar de tentoonstelling over het surrealisme in de Tate Modern. Dat is een
voormalige elektriciteitscentrale. Een fantastisch gebouw. Het surrealisme zelf doet
me niets: veel te cerebraal en afstandelijk. Het interesseert me uitsluitend als post-WO
I-intellectuele beweging. Dada duurde tot de wind van de jaren dertig het spel
wegblies.
Lunch met een stel journalisten. Heel wat scherper dan je in Nederland tegenkomt.
Dus dat was leuk. 's Middags eerst een toespraak voor het Institute of Economic
Affairs (IEA), waarin ik verwees naar het grote nut dat hun dunne publicaties voor
mij in de ideeënstrijd hebben gehad. Toen haastje-repje naar Tony Blair voor een
heel aardig gesprek onder vier ogen: (1) Wat moest er op de Eurotop in Barcelo-
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na worden gedaan? Kon ik een checklist indienen? (2) Hoe moest het met het debat
over de architectuur van Europa? Ik antwoordde dat de Commissie steeds meer taken
opgedrongen kreeg. De hele institutionele bias was in die richting. Het
subsidiariteitsbeginsel werd niet toegepast. Maar de Commissie was geen Europese
regering. Wat wij nodig hadden, was een instelling in wier belang het was de
Commissie kort te houden. Die ontbrak nu. Blair vroeg mij ook die gedachte op
papier te zetten. Ik zegde dat toe maar zei dat ik binnen de Commissie een
minderheidsstandpunt voorstond. (3) Ik merkte op dat het vraagstuk van de migratie
het grootste probleem was van de huidige tijd, maar dat hij, Blair, niet moest denken
dat de oplossing uit Brussel zou komen. Die hoop zou een illusie blijken. Blair wees
op de problemen die een strikte immigratiepolitiek binnen de gevestigde minderheden
zou veroorzaken. Na het gesprek, dat een dik halfuur duurde, heb ik de medewerkers
in de hal van nr. 10 ervan verteld. Vervolgens een gesprek met Cruikshank van de
London Stock Exchange over de prospectusrichtlijn. Hij was beducht voor te zware
lasten voor het MKB. Eten op de Club met lord William Wallace, de man van Helen,
die het instituut in Florence leidt. Daarvoor zou ik een gesprek hebben met Thomas
Kielinger, correspondent van Die Welt. Hij heeft mij vijfenveertig minuten laten
wachten terwijl hij zelf met een vriend in de bar zat te pimpelen. In het halfuur dat
resteerde heeft hij mij zijn visie gegeven op Schröders tactiek met betrekking tot het
Vertrauensvotum: de Groenen kopje-onder duwen.

Dinsdag 20 november
Om 08.00 uur stond de geluidswagen van de BBC voor de deur voor het
Today-programma. Onvoorzichtigerwijze heb ik toen de spot gedreven met Gordon
Brown door te zinspelen op zijn ruzie met Tony Blair. Ik had dat niet moeten doen:
te makkelijk; contraproductief en onverstandige inmenging in de binnenlandse politiek
van een lidstaat. Claire, Jonathan en Geoff Martin (onze Rep. hier) vonden het mooi
- de BBC natuurlijk ook maar dat zegt allemaal niets. Ik heb mij laten verleiden tot
een goedkoop succes en dat is niet dienstig. In de rest van de morgen een stel ministers
afgewerkt, te beginnen met dezelfde Gordon Brown. Het zojuist uitgekomen
scoreboard of the in-
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ternal market bevatte een paar weinig flatteuze gegevens over het VK en dat maakte
de sfeer niet vriendelijker. Heb dan ook niets bereikt. Verder met staatssecretaris
Boateng (Ghanees van geboorte) over de douaneperikelen van terugkerende Britse
toeristen; dito Treasury-minister Ruth Kelly over assurantiemakelaars; en minister
Patricia Hewitt over het gemeenschapsoctrooi. In de trein terug zei ik dat ik niet
hoopte dat Dawn Primarolo zich zou ontwikkelen tot Gordon Browns pussy, wat
iedereen deed lachen. Ik moet mijn tong beter in bedwang leren houden.

Woensdag 21 november
Commissievergadering. Ik spreek over het Katiforis-rapport (accijnzen op sigaretten),
dat door het EP in consultatie is aanvaard. Dit wil zeggen dat de accijnsverhoging is
afgewezen. Ik wil het voorstel handhaven; het college steunt mij. Pedro Solbes over
de economische toestand. Mario Monti over fusies. Reding over jeugd. Schreyer en
ikzelf over steun aan de notensector: we zijn allebei tegen maar leggen het loodje.
Verder de subsidie op tabaksproductie. Ik vraag hoe de subsidie zich verhoudt tot
de opbrengst van de oogst. Antwoord: gemiddeld 85 procent. Neil Kinnock zegt dat
het een colossal waste of money is. Heeft natuurlijk gelijk. Opmerkingen over
landbouwhervormingen en Doha. 's Middags MEP Graham Watson met een aantal
van zijn constituents die door de Britse douane hun auto zijn kwijtgeraakt wegens
vermeende smokkel. Ik voel met ze mee maar vertel dat ik van Boateng heb gehoord
dat er in een pick-up een ton aan rolling tobacco is aangetroffen. Het is dus niet
allemaal onschuldig. 's Avonds een diner bij ons thuis voor Henk Post, die weggaat.
Katrien en Frans Andriessen waren er, evenals Ben Bot en zijn vrouw. Femke had
het laten aannemen: kok werkelijk voortreffelijk. Helaas moest Ben vroeg weg wegens
een begrotingsraad.

Vrijdag 23 november
Ontbijt met een praatje voor de Staten van Noord-Brabant onder leiding van CdK
Houben. Daarna voorzittende minister Picqué over de Interne Markt Raad. Vervolgens
naar de RAI in Amsterdam, waar ik het Blauwe Bord van de Dag van het Aandeel
voor een toespraak heb gekregen. Niet eens zó lelijk. Vervolgens naar Den Haag
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voor een diner met Louise Fresco, waar ik Hans Dijkstal, Benk Korthals en Hans
Hoogervorst bij had gevraagd, in de hoop haar voor een politieke benoeming te
interesseren. Volgens mij zou zij zó minister van OS of van Landbouw kunnen worden.

Maandag 26 november
De hele dag Interne Markt Raad. Negen uur besteed aan het talenregime van het
gemeenschapsoctrooi, tot 's avonds 21.30 uur. Vorig jaar heeft het European Patent
Office in München 140.000 aanvragen verwerkt, waarvan 22 uit Portugal. Maar de
Portugese staatssecretaris stond op vertaling in het Portugees. Ramon de Miguel zei
dat hij flexibel was maar tegelijk zou hij nunca nunca nunca akkoord gaan als niet...
De Griek sloeg helemaal een bazaartoon aan. Hopeloos.

Woensdag 28 november
Commissievergadering. Voorbereiding voor bijeenkomst in Knokke. Staatssteun
voor een Duitse onderneming die materiaal voor chips maakt. Kinnock over de kosten
van de verbouwing van het Berlaymont. Weer een lang debat over l'accès aux
documents. Ik vind dat we niet verder moeten gaan dan het EP maar Loyola laat het
erbij zitten dus ik ook. Verslag van Pedro over de Europese economie. Kritiek daarop
van Pascal, die het classique et rigoureux vindt. Dat vind ik juist positieve aspecten.
Pascal wil meer economische coördinatie. Maar wat betekent dat, afgezien van de
Grandes Orientations de la Politique Economique (GOPE)? Anna: ‘We cannot just
follow the ECB. We cannot just repeat the need to reduce expenditure.’ Patten: ‘But
we do not want a crude & perverted form of Keynesianism either.’ Prodi: ‘I am by
tradition and by sentiment a Keynesian.’ Pedro herhaalde dat hij niet bereid was het
Stabiliteitspact op te geven. Waarom zei hij dat? Bij mij gaan alarmbellen rinkelen.
's Avonds mijn debat met Daniël Cohn-Bendit in het EP. Waarschijnlijk het eerste
echte debat dat ooit in dat Parlement is gehouden. Daaraan voorafgaande een discussie
met de vijf kandidaten voor het voorzitterschap van het EP. Ik vond Pat Cox de beste.
Maar dat was geen echt debat. Daarna wij dus. Formule: 2 × (15+10+5) = 60 minuten.
Dit was ratio versus retorica. Inhoudelijk vond ik hem niet sterk. Hij benadrukte de
goede bedoelingen. Toen hadden zij het mis (1968). Maar nu zagen ze het
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goed. Joshua Livestro noemt dat recycled innocence. Zaal was geheel gevuld met
liberalen en GroenLinksers. Iedereen vond het leuk. Wij ook.

Vrijdag 30 november
Lunch met Joshua, die per september 2002 naar Nederland terug wil. Hij wil de
Kamer in. Dat zal niet eenvoudig zijn. Zijn vrouw is een Engelse advocate - die zal
in Nederland wel emplooi vinden. Maar voor politiek-filosofen is dat moeilijker.
Wie moet hem opvolgen? Hans Kribbe, die in Oxford promoveert? Of Luuk van
Middelaar? Enfin, het duurt nog een maand of negen. 's Avonds naar Knokke, waar
ik aankom als het diner al aan de gang is.
Dat diner duurt tot halftwee 's nachts. Ieder zei wat hij wilde. Punten die regelmatig
werden genoemd waren: (1) de omvang van de kabinetten - de meesten wilden er
een persoon bij - ik vind het geen oplossing voor de werkdruk; (2) meer informele
contacten tussen commissarissen; (3) hoe houden we de verhoudingen met het EP
goed?; (4) hoe bereiken we de burgers beter?; (5) hoe kunnen we onze reputatie
opvijzelen?; (6) meer themavergaderingen; (7) de Commissieadministratie wordt
niet goed geleid; (8) de staf is gedemotiveerd; (9) de procedures zijn te zwaar; (10)
meer politieke debatten; (11) alle commissarissen moeten terug naar het Berlaymont,
als dat klaar is; (12) er zijn te veel A-punten; (13) in Commissievergaderingen praten
commissarissen te lang en zijn de conclusies onduidelijk; (14) de Commissie heeft
geen strategie; (15) we vinden het proces belangrijker dan het resultaat. Ik zei: (1)
de stukken komen te laat; (2) we moeten McKinsey inhuren om naar de procedures
te kijken; (3) we moeten afstappen van het non-interventiebeginsel in de
Commissievergaderingen; (4) reserveer zes woensdagmiddagen voor
oriëntatiedebatten; (5) minder A-punten; (6) niet zo bang zijn voor het EP.
De volgende dag begonnen we om halftien. Weer een ongestructureerd debat, wat
jammer was. Prodi opende met de mededeling dat hij vier woensdagmiddagen wilde
reserveren, te beginnen om te praten over de uitbreiding en over landbouw. Verder
zei hij het gevoel te hebben in de steek gelaten te zijn door de LS. Ook wilde hij een
groep economen drie of vier keer per jaar bijeen laten komen om te
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adviseren over de economische groei. Dat idee werd terecht afgeschoten door Mario,
die meende dat wij geen nieuwe ideeën nodig hadden - we moesten de oude gewoon
uitvoeren. Patten wilde meer Global Equity. Fischler vroeg zich af wat met new forms
of governance werd bedoeld. Solbes: wij kunnen niet geven wat de maatschappij
van ons verwacht. (Ik was het daar zeer mee eens.) Lamy: we hebben een Europees
project nodig voor de tijd na de uitbreiding. Un thème fédérateur = Noord/Zuid, i.e.
a global deal. Schreyer wil een Eurotax. Wallström: we vragen te veel van onze staf
en van onszelf. Ikzelf merkte op: (1) we krijgen te veel taken en de hele institutionele
bias is om ons steeds meer taken te geven: hetzelfde wat ik tegen Blair had gezegd;
(2) we zijn geen regering van Europa en we moeten ook geen federalisten zijn; (3)
we hebben niets bereikt in ons streven naar kernactiviteiten. 's Middags was het een
beetje van hetzelfde laken een pak. Patten: de High Representative moet vice-president
van de Commissie worden. Verheugen: de Raad moet wetgeving in het openbaar
behandelen. Lamy: we moeten voor de uitbreiding praten over landbouw en de
structuurfondsen. On est proche de l'apoplexie documentaire. Vitorino vond alle
namen die hij had gehoord voor het voorzitterschap van de Conventie beneden de
maat. Denkt hij aan Guterres en aan zichzelf als diens opvolger? De voorstellen over
immigratie en asiel worden in de Raad geblokkeerd. Patten: dat zesmaandelijkse
voorzitterschap is absurd en Turkije moet meedoen met de Conventie. Ik heb
opgemerkt dat we niet moeten verwachten dat de civil society een rol kan spelen bij
de integratie van Europa, zoals in Prodi's document staat. Er is voor ons maar één
interlocuteur valable en dat is het EP. Verder kritiek op NGO's. Om 17.00 uur konden
we goddank naar huis. Jammer want gemiste kans.

Woensdag 5 december
Commissievergadering. Loyola en Galileo. Worden wij te afhankelijk van de VS?
Wat gaan de Chinezen doen? Iets voor de versterkte samenwerking? Of moeten we
het hele project intrekken? Accès du publique aux documents. Door een kleine
wijziging wordt het stuk plotseling aanvaardbaar voor iedereen. Ik ga mij niet als
enige ertegen verzetten: dat is het me niet waard. Werkprogramma voor 2002. Heb
Patten ondersteund. Verheugen herhaalt dat er geen andere

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

164
voorwaarden aan de toetreding mogen worden gesteld dan reeds in Kopenhagen
geformuleerd. Dit in verband met structurele wijzigingen in het GLB en de regionale
politiek. De toestand in het Midden-Oosten. Na de lunch de zogenaamde Growth
Group - had niets om de hakken - en de staatssecretaris voor Belastingen uit Portugal,
die iets wil met VAT en sociale woningbouw. Dat heeft de Portugese regering nu
voor de derde keer opgebracht. Om 17.00 uur receptie voor 20-jaar-jubilarissen in
de Concert Noble, waar ik de enige commissaris was. 's Avonds diner bij Michiel
Patijn. Jozias en Henriëtte waren er ook. Lekkere borstplaat - heel slecht voor mij.

Donderdag 6 december
Ambassadeur Schnabel van de VS kwam langs voor een beleefdheidsbezoek. Heb
hem maar meteen onderhouden over IAS, trading screens en insurance coy's onderwerpen waar ik in mei op terug wil komen, als ik in Washington ben.
Gesprekken met de Belgische senator Bodson over de posterijen en met een comité
van medici over de aanvaarding van artsen in andere LS. Lunch met Patrick Dewael.
Derk-Jan Eppink was erbij. We hebben de Vlaamse politiek doorgenomen. 's Avonds
een feest ter ere van het afscheid van Pieter Korteweg in Amersfoort. Gerrit gaf hem
een lintje. Iedereen en zijn schoonmoeder waren er. Ik houd niet van feesten - zeker
niet met luide muziek, zoals hier.

Maandag 10 december
's Ochtends interview met Folia, waarna gesprek in Den Haag met een mevrouw
Rothfuss van Defensie, die in Brussel wil komen werken omdat ze ruzie met haar
baas heeft. Lunch in de Bistroquet met Jan Chouffoer, mijn oude baas toen ik de
Shell-man in Jakarta was. Hebben gesproken over de nieuwe personeelspolitiek, die
toch tot een verlies aan esprit de corps leidt. Ook over het geringe aantal Nederlanders
of liever: niet-Britten aan de top van Shell. Komt onder andere door de centralisatie
van activiteiten in Londen. Hetzelfde liedje bij Reed Elsevier, waarover ik
zaterdagavond met Loek sprak, en bij Corus. Aan de andere kant is Maarten van den
Bergh baas van Lloyd's TSB geworden en Ben Verwaayen van British Telecom. Dus
het is geen one-way-street. Vervolgens naar Clingendael, waar Hans Dijkstal zijn
EU-politiek uit de doeken deed.
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Zaterdag 15 december
Diner met Frits en Henny Korthals Altes in de Aubergerie te Den Haag. Hebben
gesproken over het politieke verleden. Had de VVD met Andriessen in 1980 uit het
kabinet moeten stappen? Frits vindt van wel, evenals destijds Koos Rietkerk. Alleen
Hans Wiegel wilde niet. Veel over diens ijdelheid en eigenzinnigheid. Frits is nu
Minister van Staat, zo'n beetje de hoogste onderscheiding die Nederland kent. Hij
verdient die volledig.

Donderdag 20 december
Om 09.00 uur moesten alle commissarissen in de Commissiezaal vergaderen om
gedurende drie minuten over de euro voor de camera te praten. Heel duidelijk het
verschil tussen hen die gewoon waren tot de kiezers te spreken en hen die dat niet
waren. Daarop naar de Interne Markt Raad, die op instigatie van de Europese Raad
bijeenkwam om het patentprobleem op te lossen. De Europese Raad was er zelf
namelijk niet uit gekomen. Na veel vijven en zessen is er een soort vooruitgang
geboekt dankzij een konijn dat Picqué uit zijn hoed heeft getoverd. Ik heb toch wel
bewondering voor de Belgische vindingrijkheid. De Spanjaarden moeten het probleem
nu maar verder oplossen. Vervolgens terug naar de Commissie, die het ondertussen
had over duurzame ontwikkeling. Ik heb mijn brief aan Londen over Lloyd's aan de
orde gesteld - hoewel het een A-punt was - en kreeg royale steun van Chris Patten.
Verder de terugbetaling door Griekenland van €58 miljoen omdat ze gewanpresteerd
hebben inzake het kadaster. Naar huis.

Woensdag 26 december
De meid van Heijermans gezien in een piepklein theater aan de Nieuwezijds
Voorburgwal: goed gespeeld door twee dames (o.a. Olga Zuiderhoek). Heb veel
bewondering voor Heijermans. Als je zijn taal zou moderniseren, zou hij velen
aanspreken.

Donderdag 27 december
Heb de Eurothalys met champagne gedoopt - een publiciteitsstunt waar ik graag aan
meewerk want ik ben zeer pro-HSL. Helaas moeten we tot 2007 wachten op het traject
Amsterdam-Brussel, dat de helft
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van het stuk Brussel-Parijs is maar twee keer zo lang duurt. Daarna Via Viola gezien,
een schandelijk slecht stuk van de Theatercompagnie. Onbegrijpelijk dat Theu dat
heeft laten passeren.

Vrijdag 28 december
Met de trein naar Brussel en vandaar met onze oude Peugeot naar Frankrijk, alwaar
Nico met vrouw en kinderen. Mijn oude karretje doet het nog uitstekend, heeft nog
slechts 82.000 km op de klok. Met Nico en Maggie ging het zo te zien goed, met
hun zoontjes ook. Het derde zoontje wordt midden maart geboren. Ik heb dan zes
kleinkinderen: drie meisjes van Kate en drie jongens van Nico. Wat een rijkdom!
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Donderdag 3 januari
Uitgegleden in het Vondelpark - gat niet alleen in mijn hoofd, maar ook in mijn
herinnering dus (lichte) hersenschudding. Vriendelijke omstanders hebben maar een
ambulance laten komen. In het VU-ziekenhuis hebben ze foto's van mijn hoofd
gemaakt maar geen schedelfractuur dus na tetanusinjectie weer naar huis, dat wil
zeggen naar Dolph Kohnstamm die een borrel voor mij had aangericht, waar ik twee
uur te laat aankwam. Toch nog kunnen praten met Jan Elshout, Koen Bregstein, Rob
Veenis en Thijs Ornstein. Maar aan een aantal anderen ben ik niet toegekomen, onder
wie Noortje Eykelboom-Piccardt, die Angusina en ik in mei 1960 in Nairobi van de
vluchtelingentrein uit Bukavu hebben gehaald en hebben opgevangen tot ze met een
vliegtuig naar Europa kon gaan.

Zondag 6 januari
Buitenhof. Ongeveer twintig minuten gebabbeld met Peter van Ingen, onder andere
over het poldermodel, dat volgens mij niet verantwoordelijk is voor het relatieve
Nederlands economisch succes. Dat succes is er vanwege ‘harde politieke strijd’
over afslankingen in de sociale zekerheid. Heb mij verder verweerd tegen het gedogen.
Ze hebben daar nu fatsoenlijker lunches, gelukkig. De vorige waren te erg voor
woorden. 's Avonds met de trein naar Brussel. Femke ging mee.

Dinsdag 15 januari
Met het vliegtuig naar Straatsburg. Commissievergadering. Prodi over benoemingen.
Frankrijk, Engeland en Duitsland zijn zwaar oververtegenwoordigd aan de top van
de Commissie. Italië, Spanje, Portugal en Zweden zijn zwaar ondervertegenwoordigd.
Hem rest niets anders dan quota. De Fin Rosas gaat overigens naar het Hof in
Luxemburg. Kuijper (nu WTO) kan hem misschien opvolgen als ad-
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junct-DG Juridische Dienst. Dat zou het Nederlandse probleem verlichten. Hij heeft
een goede reputatie. Verder het Synthesis-rapport voor Barcelona. Mijn voornaamste
punt was dat van de economische coördinatie. Wat hebben we nog meer nodig dan
het Pact van Dublin en de GOPE? Maar in dit gezelschap sta ik praktisch alleen. De
aandrang om van alles en nog wat te coördineren, blijkt te groot. Verder peer-reviews
van zes kleine landen, die geen van alle problemen opleveren. Nederland wordt zelfs
zeer gunstig beoordeeld. Heb de vraag opgeworpen waarom de kleine LS het (meestal)
zoveel beter doen dan de grotere: de correlatie is tussen tekorten en omvang, niet
tussen tekorten en politieke kleur. Maar op zo'n vraag krijg je geen antwoord. Ten
slotte Patten over Afghanistan en Argentinië. Heb mijn diepe scepsis over dit laatste
land tot uitdrukking gebracht, Horst Köhler van het IMF steunende in zijn harde lijn.
Lamy over staal.

Woensdag 23 januari
Commissievergadering. Lang gesproken over het carrousel der DG's. Ik vind het
doodnormaal dat DG's rouleren, maar sommigen denken daar anders over. Hoofdthema
van het debat is: kwaliteit versus nationaliteit. Vergadering werd vroeg afgebroken
want we werden verwacht bij de koning der Belgen. Om 17.30 uur Interbrew die
vertelde hoe hun in Slovenië een oor wordt aangenaaid. Kon ik helpen? Niet met
juridische middelen want die heb ik niet. Wel met politieke. Maar daarvoor heb ik
de instemming van Günter Verheugen nodig. 's Avonds onze eigen receptie in het
Concert Noble.

Donderdag 24 januari
Op en neer naar Kopenhagen. De nieuwe MP Rasmussen maakt een uitstekende
indruk. ‘Very much on top of his job,’ zei Laurs. De minister van Financiën evenzeer;
de vice-premier (van de conservatieve partij) veel minder. Er zijn nu liberale premiers
in Estland (Siim Kallas), Letland, Denemarken, België en Slovenië. Helaas allemaal
kleine staten. Hopelijk komt Nederland daar bij maar door de opkomst van Leefbaar
Nederland is dat natuurlijk zeer onzeker geworden. Gesprek met de pers. 's Avonds
met Femke in het Kai-theater gegeten, waar zij met Maurits Kalff naar Donizetti's
Don Pasquale ging kijken.
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Dinsdag 29 januari
Om 05.30 op om de 07.35-vlucht naar München te halen. Eerst een gesprek met
Stoiber. Heb hem hetzelfde verteld als aan Tony Blair, namelijk dat de Commissie
veel te veel activiteiten probeert te ontplooien. Verder dat hij de oplossing voor het
immigratieprobleem niet van de Commissie moet verwachten. Daarna een gesprek
met de gehele Beierse ministerraad, in het Duits, wat me wonder boven wonder niet
eens zo slecht afging. Veel over de Bazel II-onderhandelingen. Ten slotte lunch met
Beierse bankiers (weer over Bazel II) en daarna de pers. Terug in Brussel mijn
PrepCom en toen naar huis. Een volle dag.

Woensdag 30 januari
Bespreking van de Duitse en Portugese tekorten. Tot mijn grote opluchting kiest
Pedro voor de harde lijn: ‘If we don't send a blue letter now, the instrument will
disappear.’ De twee Duitse en de ene Portugese commissarissen zijn tegen, de andere
voor, incl. Prodi, waar ik me wel zorgen over maakte. Verder over de uitbreiding,
in het bijzonder over de kosten daarvan, dat wil zeggen over de directe inkomenssteun.
Ik zeg dat in Berlijn was afgesproken dat die NIET aan de Oost-Europese boeren zou
worden gegeven maar wordt ogenblikkelijk tegengesproken door Pascal Lamy en
Franz Fischler. Moet dat eens precies uitzoeken. Wanneer gaan we het GLB eens op
de schop nemen? Franz wil daar in april een begin mee maken. Ik herhaal: No phasing
in (van de directe inkomenssteun in Oost-Europa) without phasing out (hier). Dat is
ook het Nederlandse standpunt. Ik ben benieuwd hoe ver we daarmee komen. Verder
kwam de Griekse MP Simitis langs maar daar heb ik niet naar geluisterd. Heb andere
dingen aan mijn kop. Aan het einde van de middag een receptie van Noord-Ierland
met Trimble en zo.

Donderdag 31 januari
Wim Kok belde en putte zich uit in verontschuldigingen dat ik niet was uitgenodigd
voor Het Huwelijk. Ik antwoordde dat het niets gaf en dat een MP zich niet moest
bezighouden met gastenlijsten. Femke vertoornd want waar haalt ze een hoed vandaan,
enz? Gesprek met Zweedse delegatie. Wallenberg protesteert tegen de breakthrough-
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formule van Jaap Winter. Lunch met Franz Fischler en ons beider kabinetchefs.
Gesprek ging natuurlijk over hervorming van het GLB. Franz laat het achterste van
zijn tong nog niet zien. Om 15.00 uur naar Nederland want om 18.30 uur moest ik
dineren en discussiëren bij de ABN alwaar Wim van Eekelen van de Europese
Beweging Nederland plus Tom de Swaan, Kleisterlee, Ad Scheepbouwer en Jeroen
van der Veer. Leuke discussie. Jeroen zegt dat als Shell zou worden bestuurd als de
EU, het bedrijf allang failliet zou zijn, wat waar is.

Vrijdag 1 februari
Naar Den Haag voor het Stockholm-netwerk van Joshua, hoofdzakelijk om naar
Hans Hoogervorst te luisteren. Kwam daar de Welfare Commissioner van New York
tegen die vertelde dat hij in acht jaar tijd het aantal uitkeringstrekkers in New York
had weten te verminderen van 1,1 miljoen naar 460.000 door toepassing van workfare.
Pieter Broertjes belde om een stukje van 200 woorden over Het Huwelijk te vragen.
Heb dat beloofd.

Zaterdag 2 februari
Verzameld in het Scheepvaartmuseum, vervoerd per bus naar het Paleis op de Dam,
plaatsen aangewezen in de Nieuwe kerk (tussen de adel), omringd door een zee van
hoeden dus weinig gezien. Zelfde weg terug. Geluncht bij de Chinees. 's Avonds
kwamen Floris en Nynke eten.

Zondag 3 februari
Heb mijn 200 woorden naar Pieter Broertjes doorgebeld. ‘Indien geen koningschap,
wat dan wel? President Ruud? President Wim? Dan maar liever koning Alexander.’
's Avonds een fascinerend concert Zijderoute onder leiding van Yo-Yo Ma. Vooral
de zanger uit Azerbeidzjan boeide me. Hij deed me sterk denken aan de Noord-Indiase
zangers.

Dinsdag 5 februari
Staatssteun of niet wat betreft douceurtjes voor dieselvrachtauto's? Ik vind van niet
want er is geen selectiviteit. Sta dus pal tegenover
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Loyola. Verder Mario over meer concurrentie in de autohandel. Ik wijs op de
mogelijkheid dat auto's in landen met een lage accijns duurder worden. Pascal Lamy
overspeelt zijn hand door te drammen. Daar wint hij geen vrienden mee. Ik ga eten
met Gunilla Carlsson, vice-voorzitter van de Moderaten. Ik vrees dat het nooit wat
wordt met de Zweedse liberalen.

Zaterdag 9 februari
Thuis geïnterviewd door Hans Labohm voor Liberaal Reveil. Daarna naar Café
Dantzig voor een lunch met Frank de Grave. We hebben het over Pim Fortuyn. Die
man is niet zo makkelijk aan te pakken.

Dinsdag 12 februari
Ecofin. Gaat voornamelijk over de ‘blauwe brief’ aan Duitsland. Pedro Solbes heeft
een compromis op zak: (1) de Raad erkent dat de Commissie in haar recht staat; (2)
er wordt geen brief gestuurd; (3) Duitsland belooft te doen wat de Commissie wil
en meer dan dat. Het Commissievoorstel had geen meerderheid gekregen, dat is waar;
toch had ik liever een brief gestuurd en de tegenstemmers in het openbaar aan de
schandpaal genageld. Maar ja, zowel Gerrit Zalm als Wim Duisenberg vond het
compromis goed en dan wordt verzet wel erg moeilijk. 's Avonds een diner in de
Belgische Centrale Bank voor de Commissieleden met dames. Prachtige omgeving,
zoals zo vaak in Brussel. Lekker eten. We stonden heerlijk vroeg op straat.

Woensdag 13 februari
Commissievergadering. Diamantopoulou over mobiliteit van werknemers. De Duitse
commissarissen zijn plotseling terughoudend uit beduchtheid voor de mobiliteit van
Polen en Tsjechen. Debat over de globalisering. Het rapport is daar gelukkig positief
over. De Tobin-tax wordt begraven. Ik gooi koud water over het begrip global public
goods. En bekritiseer Kofi Annan die in een toespraak zei: ‘Betaal of we gaan de
straat op’, of woorden van gelijke strekking. Verder een stuk over de verhouding
met de Middellandse-Zeelanden. Ik bekritiseer de passage over elf september. Die
wordt er uitgehaald.
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Ik bekritiseer ook de passage over de Middellandse-Zeebank. Die wordt verzwakt.
Zoiets noem je succes. Met betrekking tot de niet-verstuurde blauwe brief willen
Mario en Pascal een soepeler behandeling van investeringsuitgaven. Het oude verhaal.
's Middags een ontmoeting met de CEO van Pfizer en een tweede met leden van het
Londense Lagerhuis over de postrichtlijn.

Vrijdag 15 februari
Den Haag. Om 09.15 uur REIA. Leuk om weer terug te zijn in de Trèves-zaal. Weer
de kosten van de uitbreiding. Nederland doet nu erg dapper. Ik hoop maar dat het
niet door de andere LS in de steek wordt gelaten. Met de trein naar Amsterdam, alwaar
naar de crematie van Femke's moeder. Een sobere plechtigheid met muziek van Peer
Gynt. Daarna met een man of vijfentwintig gegeten in een aardige kroeg vlak bij
station Duivendrecht. Femke en Hanneke hebben dat goed gedaan - beter dan ik bij
de crematie van mijn moeder.

Donderdag 21 februari
Veel geouwehoer over de Conventie. Ik ventileer mijn meningen - in deze omgeving
eurosceptische - zonder hoop dat ik enige invloed kan uitoefenen. Ik heb een brief
van Tony Blair gekregen naar aanleiding van mijn brief aan hem. Over die
correspondentie doet het kabinet van de president spastisch. Het gebrek aan
zelfvertrouwen van de Commissie vind ik opvallend en zeer teleurstellend. Dat komt
natuurlijk ook door de zwakke positie van Prodi. 's Avonds geef ik een borrel voor
Guido Berardis, die mijn kabinet gaat verlaten.

Zaterdag 23 februari
Berlijn. Hele dag conferentie met de Russen. Otto Lambsdorff had mij hiervoor
uitgenodigd. Voor mij moeilijk te volgen want het Russisch moest ik in Duitse
vertaling via microfoontjes volgen. De vraag of Rusland wel een Europees land was,
werd een heus punt van discussie. Voor mij is duidelijk dat Rusland Europees is.
Natuurlijk is Rusland anders. Maar dat zijn Spanje, Schotland en Zweden ook. Tot
slot een diner. Alles bij elkaar de moeite waard, hoewel moeilijk samen te vatten.
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Vrijdag 1 maart
Schaub kwam langs. Heeft belangstelling voor de baan van John Mogg. Ik wil hem
hebben dus that's a deal. Vervolgens een Interne Markt Raad zonder vooruitgang
ter zake van de COMPAT. Na afloop haast ik mij naar het Metropool-hotel alwaar het
bureau van de LI een nieuwe SG moet kiezen want Jan Weijers gaat weg. Annemie
Neyts zegt dat ik niet mag stemmen omdat ik niet alle kandidaten heb gezien. Alsof
ik dat zelf niet begrijp. Zij wil de Italiaanse die in Londen de tweede plaats bezet,
hoewel Jan Weijers pertinent beweert dat zij het niet aan kan. De stemmen staken:
vier tegen vier. Annemie zet haar wil door tot ergernis van Otto. Jammer voor Tom
Kuperus die het goed zou hebben gedaan. Dus ook jammer voor de LI. Met de auto
naar Amsterdam.

Maandag 4 maart
Bij de notaris voor ons testament. Dat is redelijk overzichtelijk. 's Avonds een
toespraak in Noordwijk (Huis ter Duin), waarin ik Pim Fortuyn met een aantal
vergelijkingen bekogel: belletjetrekker, Pietje Bell, Sjors van de Rebellenclub, de
Emile Ratelband van de politiek. Wel wat makkelijk, geef ik toe, maar de VVD snakt
naar een duidelijk geluid. Hans Dijkstal is namelijk onzichtbaar. Ik heb verder gezegd
dat zij die de immigratie uit de hand hebben laten lopen - ‘Wim Kok voorop’ verantwoordelijk zijn voor de opkomst van Fortuyn. Na afloop snel terug naar Brussel.

Woensdag 6 maart
Commissievergadering. Lamy over staal. De Amerikanen zijn inderdaad stom bezig.
Reding en De Palacio willen verder gaan dan de (WTO-)wet maar daar heb ik mij
resoluut tegen gekeerd. Lamy: ‘We have no alternative to the multilateral approach.’
Lamy on Latin America in general and the Argentine in particular. Kinnock over
Van Buitenen. Lunch met Siim Kallas - aardige vent. Hij zit omhoog met het
belastingdossier. Ik hoop maar dat ik hem kan helpen. Na de lunch naar Nederland
om te stemmen in de Watergraafsmeer. Terug hoor ik al over de radio hoe de vlag
erbij hangt.
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Donderdag 7 maart
In Rotterdam een slachting maar voor de rest valt het verlies mee: ongeveer 150
zetels. De PvdA verliest ± 240 zetels en is er slechter aan toe dan wij. Er schijnt een
rampzalige tv-uitzending te zijn geweest waarin Melkert en Dijkstal afgaan en Fortuyn
hen pest, maar die heb ik helaas niet gezien. Moet de band opvragen. Vlucht naar
Genève waar Carlo Trojan me afhaalt. Kan uitstekend met hem overweg. Mag in
zijn mooie huis logeren. Toespraak voor een gezelschap monetaire economen +
diner-débat daarna. Allemaal erg aardig.

Dinsdag 12 maart
Stemming over de postrichtlijn, die met overweldigende meerderheid wordt
aangenomen. In ieder geval hebben we nu een tijdpad. Helaas moeten we tot 2009
wachten voor volledige liberalisatie. Dit terwijl het probleem voor het eerst in 1989
is geagendeerd. Dat duurt dus twintig jaar. Commissievergadering. Schreyer over
de begroting. Kinnock over Van Buitenen. Loyola over luchtvaartmaatschappijen.
Prodi over Barcelona. Wallström over Johannesburg. Daarna een mondelinge vraag
van de zeer domme mevrouw Riis-Jorgensen van de Venstre. Aan het einde van mijn
antwoord maakte ze een gebaar als wilde ze me aan haar borst drukken. Pascal, die
erbij zat, zei: ‘Ça ne m'arriverait jamais.’ Ik antwoordde: ‘Jaloux?’

Maandag 18 maart
Naar de Van Gogh/Gauguin-tentoonstelling. Mooie schilderijen van beide schilders.
Duidelijk uit dezelfde tijd maar Van Gogh toch met meer dramatiek. Als altijd heb
ik moeite precies onder woorden te brengen waarom Het gele huis zo mooi is.
Interview met Rutger Zwart van het Historisch Nieuwsblad over acht jaar Paars. Hij
was een van de auteurs van Het brein van Bolkestein, dat zo'n jaar of vijf geleden is
verschenen.

Woensdag 20 maart
Heel debat over uitzendarbeid. Ik ben tegen het voorstel van Diamantopoulou: (1)
het is volstrekt strijdig met de subsidiariteit; en (2) evenzo met art. 137-6 dat
inmenging met remuneratie verbiedt.

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

177
Stemming: 12 voor, 6 tegen. De praktijk wijst uit dat de portfolio-commissaris vrijwel
altijd zijn zin krijgt, als die van de steun van Prodi is verzekerd. Daarna lunch met
de Court of Auditors, onder wie Maarten Engwirda. Om 18.00 uur borrel met de
Nederlandse directeuren. Levendige discussie over de Conventie: moeten we gauw
herhalen. Daarna eten met Johan Norberg, een Zweed die een boek over de
globalisering heeft geschreven. Jonge vent met een staartje - was in zijn jonge jaren
anarchist maar les extrèmes se touchent. Luuk van Middelaar, mijn nieuwe stagiaire,
Joshua Livestro en Henri Lepage waren er ook. Alles georganiseerd door Janie Kong.
Lepage is nu medewerker van de EPP-fractie. Kwam een beetje verzuurd over. Dit
is natuurlijk niet wat hij zich had voorgesteld toen hij als een van de weinigen in
Frankrijk het kapitalisme verdedigde (‘Demain le Capitalisme’).

Donderdag 21 maart
Om 08.00 uur uit Amsterdam vertrokken. Eerst naar boekbinderij Verschoor in
Voorburg met een koffer vol tijdschriften. Vervolgens naar de Tweede Kamer voor
een halfuur durend gesprek met Henk Kamp ter voorbereiding van mijn debat op
eerste paasdag. Dan naar Leiden voor een gesprek met mijn voormalige medewerker
Diederik van de Walle, die een aantal maanden in Endegeest heeft gezeten. Daarna
naar het Academie-gebouw voor een toespraak voor Achmea over pensioenen. Om
15.00 uur ontmoeting met de thesaurier-generaal Cees van Dijkhuizen in Holiday
Inn. Naar huis voor een eenvoudige avondmaaltijd. Ten slotte KLM/Malev naar
Boedapest voor het congres van de Liberale Internationale.

Vrijdag 22 maart
Minister van Financiën Varga en de minister van Orbán's kanselarij bezocht,
hoofdzakelijk om een harde boodschap over te brengen: hun regime ten aanzien van
openbare aanbesteding deugt niet, vooral wat betreft de wegenbouw. Dat moet zo
snel mogelijk veranderen. MP Viktor Orbán heeft de leer van het economische
patriottisme bedacht en die stinkt. Binnenkort zijn er verkiezingen. De kans bestaat
dat er maar drie partijen in het parlement komen: Fidesz, de socialisten en SzDSz.
Dat plaatst de laatsten natuurlijk in
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een zeer sterke positie. Maar als Csurka's partij ook in het Parlement komt, zou die
met Fidesz een coalitie kunnen vormen: een horrorscenario, want Csurka is antisemiet
en xenofoob. Verdere activiteiten: bezoek aan financiële toezichthouder,
generaal-majoor Arnold van de douane, toespraak op de universiteit, interview met
Magyar Hirlap en debriefing van de EU-ambassadeurs. 's Avonds diner met een
aantal deelnemers aan het LI-congres, georganiseerd door de FNS. Zat tussen Helen
Suzman en Siim Kalas.

Dinsdag 26 maart
Terug in Brussel. Lord Rothermere, eigenaar van de Daily Mail, kwam klagen over
het rapport-Winter en de overnamerichtlijn. En dan te bedenken dat de Daily Mail
een van de meest virulente anti-EU-bladen is die men zich denken kan! 's Middags
een gesprek met twee mensen van de Nederlandse PV over onze aanwezigheid binnen
de Commissie. Ik span mij namelijk in om een Nederlandse filiaire te ontwikkelen.
Vroeger was dat not done maar de andere landen doen het ook. Al te goed, enz.

Zaterdag 30 maart
's Ochtends opname Buitenhof over acht jaar Paars met Wallage, De Hoop Scheffer
en Jan Terlouw. Wel leuk om de heren weer te zien. Terlouw niet erg au fait maar
toch wel boeiend: heeft het vak om met de camera te werken niet verleerd. De Hoop
Scheffer was zwak. Duidelijk waarom hij het niet heeft gered. Jacques was niet slecht.
Vond mijzelf iets te veel ‘bok op de haverkist’. Aan de andere kant is dat wel wat
de VVD nu nodig heeft. 's Middags naar Frankrijk, via Brussel waar Femke kaartjes
moest halen voor Monteverdi's Orfeus & Eurydice. Gegeten aan het meer.

Woensdag 3 april
Commissievergadering. Vrij lange discussie over het Midden-Oosten. Barnier houdt
een uitgesproken anti-Israël-betoog. Dat is de traditioneel Franse lijn. Ik weersta de
neiging De Gaulle te citeren, die over de joden zei: ‘Ce peuple sûr de lui et
dominateur.’ Sommige collega's maken de indruk de EU-Israël-associatieakkoorden
te willen opzeggen. De EU financiert de Palestijnse autoriteit, wat sommi-
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gen doet zeggen: ‘The US fights, the UN feeds, the EU funds.’ Verheugen vindt dat de
discussie wat te eenzijdig wordt, namelijk kritisch jegens Israël zonder kritiek op de
Palestijnen. Ik breng drie punten te berde: (1) we moeten het associatieakkoord niet
opzeggen; (2) denk aan de massavernietigingswapens van Irak: moeten we werkelijk
wachten tot Saddam de bom heeft? (3) vergeet kernenergie niet - als de olieprijs
oploopt, zal dat een grote druk op de Europese buitenlandse politiek leggen. Voorts
een lang debat over de Conventie. Volgens Vitorino is het niet geloofwaardig alsmaar
te roepen dat alles wat we doen, corebusiness is. Voorts dat we ons moeten ontdoen
van al die microprogramma's. Daarin heeft hij gelijk. Hij noch Loyola wil de
communautarisering van de derde pijler. Verstandige taal. Zo ook Solbes en Fischler:
‘Keine Integration der Steuer- und Sozialpolitik.’ 's Middags Mingasson op bezoek,
die zich kandidaat stelt voor de post van DG Taxud.

Dinsdag 9 april
Met het vliegtuig naar Straatsburg, alwaar Commissievergadering. Lang gesprek
over het Midden-Oosten. Moet de Associatieraad EU-Israël bijeenkomen? Michaele
Schreyer en ik pleiten voor evenwicht. Ik wijs weer op de EU's afhankelijkheid van
ingevoerde energie. Ik zeg dat we een algemeen debat over kernenergie moeten
voeren. Mandaten voor onderhandelingen met Zwitserland worden goedgekeurd.
Paar woorden over de verkiezingen in Hongarije, waar Victor Orbán een procent
minder heeft behaald dan de socialisten. Prodi zei dat Orbán hem bij zijn officieel
bezoek in een openbare toespraak als volgt begroette: ‘I welcome you in the name
of 15 million Hungarians’, terwijl er in Hongarije zelf maar 10 miljoen wonen. In
mijn interview met Orbán heb ik hem leren kennen als een slimme tacticus. Too
clever by half. Hij speelt met vuur door irredentistische gevoelens aan te wakkeren.
Hij toonde zijn opportunisme door over te lopen van de LI naar de
christen-democraten. In mijn brief daarover heb ik hem gewaarschuwd dat dit hem
geen spat zou helpen. Nu zit de SzDSz op de wip. Ik hoop dat ze daar goed gebruik
van zullen maken. 's Avonds een bijeenkomst met de ELDR, hoofdzakelijk over het
rapport-Lamassoure.
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Woensdag 10 april
Ontbijt met Lehne over de overnamerichtlijn. Zeer nuttig. Lehne en ik zijn het in
hoge mate eens. Hij zegt dat hij de EPP-fractie kan overtuigen. Nu de lidstaten nog.
Met de auto naar Bazel voor een tête-à-tête met Villiger, minister van Financiën van
Zwitserland (en nu de roterend president van dat land). Als de automatische
gegevensuitwisseling niet kan, wat dan wel? We komen een heel eind. Laten we
hopen dat we aan het einde van het jaar, als het uur U is aangebroken, kunnen
terugkeren naar het coëxistentiemodel. Terugkerend naar Straatsburg zijn Jochen,
die mij vergezelde maar apart at, en ik afgestapt in het drielandenstadje Weil waar
een vriend van hem burgemeester is. Natuurlijk een Weinprobe. Buitengewoon lekker.
Moet ik meer van hebben.

Maandag 15 april
De hele dag rondgelopen in het fantastische centrum van Salamanca. Veel gebouwen
uit de glorietijd van Spanje = Siglo de Oro = de zestiende eeuw. Toch wel een
illustratie, dunkt me, van de stelling van Toynbee: 1492 moet de Spanjaarden een
enorm impuls hebben gegeven, na de voltooiing van de Reconquista. De meeste
gebouwen hier zijn gebouwd in de strenge en sobere Castiliaanse stijl (zie ook het
Escorial) waar ik van houd.

Woensdag 17 april
Commissievergadering. Eerst een verslag over de Conventie. Tot mijn verbazing is
er geen vraag meer naar een Kompetenz Katalog. Des te meer belangstelling voor
een ex ante controle op subsidiariteit: lijkt me voortreffelijk. Debat over staff reports.
In hoeverre moeten we luisteren naar externe stakeholders? Het komt wat
wereldvreemd op mij over. Wie een staff report in the round wil maken, luistert naar
iedereen. Poul Nielson: ‘We must get away from the paranoiac culture of the
Commission.’ Ik zou het zo niet formuleren, maar he has a point. 's Middags een
zogenaamd seminar over landbouw. Fischler geeft een inleiding met veel vragen en
weinig antwoorden. Hij wil het achterste van zijn tong niet laten zien. Ik ben bang
dat zijn ambities beperkt zijn. Lamy wil meer ontkoppeling, namelijk tussen steun
en productie. Ik denk ook dat we die kant op moeten. 's Avonds een di-
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ner bij Loyola de Palacio, met Prodi, Busquin, Vitorino, Solbes en aanhang. Loyola
organiseert zoiets goed: soep plus kaas en wijn. Wij moeten ook zoiets organiseren
maar we zitten met dat gat in ons plafond.

Dinsdag 23 april
Gesprek met Prodi over accijns op wijn. Hij wil wel maar durft niet. Ik heb de
beslissing aan hem gedelegeerd: zonder zijn steun doe ik het niet. 's Middags een
bijeenkomst met het adviescomité voor consumentenaangelegenheden. Heb hen
herinnerd aan het adagium: caveat emptor. Daarna een borrel voor de Nederlandse
directeuren, de PV en mijn kabinet. Geanimeerde en nuttige bijeenkomst.

Woensdag 24 april
Pedro Solbes over de GOPE. Loyola over een inbreukprocedure tegen Spanje. Ik
spreek wat pinnig over mijn ‘Spaanse collega’. Benoeming van DG's. Michel Vanden
Abeele gaat naar de vertaaldienst, zeer tot zijn ongenoegen. Wordt vervangen door
Robert Verrue, zeer tot mijn genoegen. John Mogg is rotated onto the street, zeer
tot mijn ongenoegen. De Commissie verliest hiermee een van haar meest bekwame
DG's. Hij wordt vervangen door Alex Schaub, zeer tot mijn genoegen (en dat van
Berlijn). Lunch met de Association of British Insurers.

Donderdag 25 april
Met de KLM naar Praag. Alle ministers daar gezien die ik nodig had. Geen bijzondere
problemen. Veel onderhandelingshoofdstukken gesloten maar sommige harde noten
moeten nog worden gekraakt. Landbouw is hier gelukkig minder belangrijk dan in
Polen. Lunch met Nederlandse zakenlieden die wel wat aan te merken hadden, maar
toch blij waren in de Tsjechische Republiek te werken. Lekkere eend gegeten in een
restaurant aan de Moldau vlak bij de oude brug. Weinig van de stad gezien want die
avond nog met de lokale luchtlijn door naar Bratislava.

Vrijdag 26 april
De Slowaken zijn altijd overheerst geweest. Eerst door de Honga-
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ren (‘Ober-Ungarn’), toen door de Tsjechen, vervolgens door de Sovjets. Geen
wonder dat ze achterlopen. Maar leuke mensen die erg hun best doen. Het gaat nu
ook heel aardig. Wel is iedereen als de dood dat Mečiar weer aan het bewind komt.
Met de auto naar Wenen (samen met onze Nederlandse gedelegeerde Van der Linden),
wat niet meer dan een uur in beslag neemt, en vervolgens met de KLM naar Schiphol.

Zaterdag 27 april
's Avonds naar Den Haag op vriendelijke uitnodiging van Rob Riemen (Nexus).
Pulcinella van Stravinski plus Das Lied von der Erde van Mahler. Mahler op zijn
best heeft iets geheimzinnigs dat ongelofelijk verleidelijk is. Een soort heroïne.

Maandag 29 april
De grote zaal van het Charlemagne-gebouw is geheel vol, dus dat mag een succes
heten. Houd mijn toespraak en blijf de rest van de morgen om mijn belangstelling
te tonen. Het onderwerp: harmonisatie van de vennootschapsbelasting, is belangrijk
genoeg. Maar of het er ooit van komt? Geen lunch want moest spelen in ons
bloedeigen tennistoernooi. Hebben dit keer (net) gewonnen maar het was wel de
prikkers tegen de prutsers. 's Avonds het diner met Schröder en een stuk of vier
Berater. Aan onze kant Prodi, Wallström, Liikanen, Monti en ik, plus secretaris
generaal. Vriendelijke atmosfeer - geen muggenzifterij. Onderwerpen: het witboek
Chemische Industrie, de overnamerichtlijn en de handel in auto's. Na afloop gaf men
hoog op van Schröders voorbereiding maar ik vond het heel gewoontjes. Men
bewondert de machtigen al snel. Dat heb ik duidelijk bij Shell meegemaakt. Aan het
einde van het diner zei Schröder dat het aanpassingsproces aan de globalisering te
snel ging voor de Duitse burgers. Nogal wiedes, dacht ik, want die mensen zijn niets
gewend - noch onder Kohl, noch onder hem.

Dinsdag 30 april
Commissievergadering. Maak een opmerking over het succes van de Koreaanse
scheepswerven (early delivery) als voorschot op het debat van de volgende week:
Lamy's tweede poging om de Europese wer-
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ven te subsidiëren. Neil over de ellende met het Berlaymont. Vitorino over de
selectieve opt-ins op de Deense opt-out. Ik verzet me op principiële gronden: dit
wordt een beetje te veel l'Europe à la carte. Patten over het Midden-Oosten. Het
minischandaal van de Spaanse visserijminister die gewag heeft gemaakt van
regeringen van lidstaten die ‘hun’ commissarissen zouden instrueren. Aan het einde
van de middag de heer Swalef, voorzitter van het Comité Européen des Assurances.
Van tevoren had Neelie Kroes opgebeld om te laten weten dat de man van hoge
kwaliteit was. Zoiets maakt altijd achterdochtig: goede wijn behoeft geen krans. 's
Avonds een gesprek met Tom Kuperus in mijn Haagse appartement over de NAVO.

Woensdag 1 mei
Een vrije dag in België, niet in Nederland. 's Avonds mijn optreden in Felix Meritis.
Vooraf een gesprek met Margriet Brandsma voor het Journaal. Leuk haar weer te
zien. Sinds de verschijning van ons Haags Duet heb ik weinig van haar gehoord. Ze
gaat nu als correspondent van de NOS naar Berlijn. Ik zeg: ‘Als Pim Fortuyn premier
wordt en Nederland in het buitenland moet vertegenwoordigen, slaat ons land daarmee
een pleefiguur.’ Ik zal daarover nog wel wat te horen krijgen, hoewel het volstrekt
waar is. Door zijn verschijning en manier van spreken zou hem slechts beleefde
ironie ten deel vallen.

Donderdag 2 mei
Terug naar Brussel, waar mij de European Voice onder ogen komt. Daarin wordt de
brief vermeld waarin Michiel van Hulten mij bekritiseert omdat ik de IMLA-commissie
van het EP verkeerd heb geïnformeerd. Het betreft twee punten: (1) de conferentie
in Santiago de Compostela over intellectuele eigendom heeft plaats in juni en niet
in mei, zoals ik beweerde; en (2) er komt inderdaad een richtlijn over namaak, wat
ik had ontkend. Van Hulten had dus gelijk, hoewel zijn brief van een stuitende
arrogantie, zo niet onbeschoftheid getuigt. Hoezeer ik ook probeer het debat in de
IMLA-commissie te structureren, leden vragen er vrolijk op los, ook buiten de agenda
om. Mijn portefeuille is een zeer brede en men kan niet alles weten. Volgens Van
Hulten lag mijn gebrek aan kennis aan mijn optreden op de tv,
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vooral datgene waarin ik het aftreden van Kok II heb gehekeld. 's Avonds een
eindeloos diner van Ecofin, in het paleis d'Egmont. Ik was besteld om 19.15 uur en
ging weg om 23.00 uur, toen het dessert nog niet op tafel stond. Dergelijke diners
zijn een crime. Zat naast Lamfalussy, die ook reikhalzend naar het einde uitkeek.

Maandag 6 mei
Op weg naar Weert voor een verkiezingsbijeenkomst hoor ik van Katinka dat Pim
Fortuyn is neergeschoten. Verbijsterend! Wie kan het gedaan hebben? Een politieke
tegenstander? Jaloezie in eigen kring? Uit de homoscene? Alle verkiezingsactiviteiten
worden afgeblazen. Ik keer terug naar Brussel.

Vrijdag 10 mei
Pim wordt begraven. Dit is het toneel van de massahysterie à la prinses Diana. Te
bizar voor woorden. Om 16.00 uur een programma voor Michiel Bicker Caarten's
Business News Radio, met hemzelf en H.J. Schoo. Daarna interview met Het Parool,
onder andere over het pleefiguur van Nederland. 's Avonds Lulu van Alban Berg:
alles was mooi behalve de muziek. Het 12-tonenstelsel is aan mij niet besteed.

Zaterdag 11 mei
Naar Den Haag voor gesprekken met Jozias (bij hem thuis) en Gerrit Zalm (in Des
Indes). Beiden vinden dat Hans Dijkstal moet aftreden en dat Gerrit het moet
overnemen. Heb verteld hoe dat in mei 1986 ging, toen ik mijn requisitoir tegen
Nijpels hield. Verder stoelen gehaald bij de mandenmaker. 's Avonds eindeloze
discussies over de moord op Pim, oorzaken en achtergronden. Ikzelf in de slag met
Andries Knevel. Heb mij krachtig verzet tegen de slagzin ‘Melkert moordenaar’.
Maar ook gezegd dat Ad Melkert geen premier van Nederland meer kan worden.

Dinsdag 14 mei
Naar Straatsburg. Commissievergadering. Chris Patten over Iran. Ecofin-document
over openbare financiën. Ik klaag over de procedure. Een uur voor de vergadering
kregen we nog een amendement.
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Lamy begint weer over de concurrence fiscale. De Fransen houden gewoon niet van
concurrentie. Hij zegt dat Frankrijk in 2004 niet aan de eis van budgettaire neutraliteit
kan voldoen. Nauwelijks is de € ingevoerd of LS proberen onder de afspraken uit te
komen. Ik zeg: het is net zo moeilijk voor een democratisch verkozen politicus een
sober begrotingsbeleid te voeren als voor een hond om een worst-voorraad aan te
leggen. Monti begint weer over het onderscheid tussen investeringen en lopende
uitgaven. Over my dead body. Pedro Solbes zegt dat de Raad negatief op suggesties
in die richting zal reageren: The Commission must maintain its position on the Stability
& Growth Pact. 's Middags een bezoek van Rutelli met Segni in zijn kielzog. Zij
willen dat ik optreed tegen Berlusconi's overheersende positie in de media. Maar dat
is niet eenvoudig. (1) Er is een Italiaanse wetgeving op dit punt. Dat betekent:
subsidiariteit. (2) Mario Monti heeft het in ongeveer 1997 geprobeerd met als
argument: vrijheid van vestiging. Maar daarover wordt in Italië niet geklaagd. (3)
Blijven art. 6 en 7 van de TEU. Maar die vereisen een serious & persistent violation
of human rights. Daar zou dan de pluriformiteit van de Italiaanse media op moeten
worden gebaseerd. Niet eenvoudig. Daarna met Ana Palacio en een stel advocaten
gedineerd. Interessant.

Woensdag 15 mei
Ontbeten met wijnboeren uit de streek van de Rioja. Daarna met de DAT naar Brussel
en met de auto naar Amsterdam. Heb op Hans Hoogervorst gestemd. Ben erg
benieuwd hoe de lijst van voorkeursstemmen eruitziet. Met de auto weer naar Den
Haag (Omniversum), waar onze uitslagavond is. De uitslag is verbijsterend: CDA 45,
LPF 26 of zo, VVD 24, PvdA 23, D66 7, SP 9, GL 10. De paarse partijen zijn verpletterd.
Veel zwaar teleurgestelde gezichten. Geef wat commentaar en zeg dat er over een
jaar wel weer verkiezingen zullen komen. Ga om 22.00 uur terug naar Brussel. Kan
dit niet langer aanzien. Het beste zou nu zijn een minderheidskabinet met gedoogsteun
van de VVD. Maar of dat lukt? Nederland kent weinig minderheidskabinetten.
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Dinsdag 21 mei
Ontbeten met Nigel Sheinwald, de Britse PV, in zijn officiële residentie aan de
Hertogsstraat, die erg fraai is. Over dit en dat, vooral de belastingrichtlijn en
spaartegoeden. Heb hem gevraagd mij slimme ideeën niet te onthouden. Denk dat
Britse ideeën over wat equivalent measures zijn de mijne niet erg zullen ontlopen.
Kan ook niet anders: zo veel mogelijkheden zijn er niet. Toen voorbespreking met
Ramon de Miguel. Zou willen dat die man zich niet tien keer herhaalde. Ecofin zelf:
veel geürm over de Sales Promotion-verordening van de kant van de
consumentenmensen. Als elk land op zijn eigen wetgeving blijft staan, krijgen we
op dat punt nooit een echte Interne Markt. Lunch over octrooien, wat een soort
overeenkomst over een soort verklaring opleverde. Maar we hebben nog een lange
weg te gaan. Vooral Portugal is onmogelijk. Na de lunch de richtlijn over Openbare
Aanbestedingen waar we na enig heen-en-weer goed zijn uitgekomen. Niet
onbelangrijk pluspunt. Geen tijd om naar de persconferentie te gaan, tot groot chagrin
van mijn woordvoerder Jonathan Todd. Want moest naar de PV voor een toespraak
over ‘Tien jaar Interne Markt’. Na mij kwam Annemarie Jorritsma met wie ik in de
loop van de dag al een paar keer over de politieke situatie thuis had gesproken.
Aantallen voorkeursstemmen: ± 750.000 voor Hans Dijkstal, ± 375.000 voor Gerrit
Zalm, ± 140.000 voor haar; verder Terpstra en Henk Kamp! Een motie van
wantrouwen aan het adres van Hans Dijkstal. Die mag geen minister worden.
Annemarie zou met hem gaan praten. Eigenlijk moet hij de politiek uit. Ten slotte
een bijeenkomst van mijn Syndic bij Similon waar goed is besloten over de reparaties
van het balkon van mevrouw Van der Elst en dus over ons plafond. Gegeten met
Peter Rauwerda.

Woensdag 22 mei
Commissievergadering over ons stuk voor de Conventie. Procedure lijkt naar niets.
Ik krijg een stuk vóór het Pinksterweekend en lees dat. Gisteren kwamen er nieuwe
versies maar omdat ik de hele dag bezig ben, zie ik die pas om 22.00 uur. De hele
structuur blijkt te zijn gewijzigd. Ik kan er geen wijs uit. Kunnen we het stuk niet de
volgende week bespreken? Neen, want het is al gelekt en daarom moet Prodi er
vanmiddag om 15.00 uur in het EP over spreken. Dit alles
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betekent dat de topambtenaren het hier voor het zeggen hebben. Ikzelf bekritiseer
de volgende punten: (1) buitenlands beleid; (2) democratische controle op JAI; (3)
QMV voor alle fiscale en sociale maatregelen; (4) de economische coördinatie; (5)
de secundaire wetgeving, waar niets over wordt gezegd. Kortom, nogal wat. Maar
het helpt geen spat. Kinnock & De Palacio - NB: onze beide vice-presidenten - nemen
afstand van het rapport. Zeer onbevredigend. Thuis geluncht en toen naar de Gare
du Midi - Charles de Gaulle - AF 008 naar New York.

Donderdag 23 mei
Goed geslapen (met een pil) in het vertrouwde Mayflower Hotel. Ontbeten met Bob
Hormats, mij nog bekend toen ik staatssecretaris van EZ was. Aardige en capabele
man, nu hoofd van Goldman Sachs. Hij zegt dat zijn regering geen visie heeft op de
economie. Daarom valt niet te voorspellen welke regelgeving het gevolg van de
Enronramp zal zijn. Larry Lindsey is weinig in het nieuws en de Secretary of the
Treasury O'Neill reist door Afrika met de Ierse zanger Bono. Mooie boel. Elk jaar
moet de VS $800 miljard aantrekken: $400 om het gat in de lopende rekening te
vullen en nog eens zoveel om de uitvoer van Amerikaans kapitaal te financieren.
Wat gebeurt er als Japan een financiële meltdown ondergaat? Daar denkt niemand
over na. Hij sprak heel aardig over Kenneth Dam en Harvey Pitt. Vervolgens een
gesprek met Frank Ligtvoet, voormalig cultureel attaché hier, nu uitvoerder van het
Amsterdam House-project, een samenwerking tussen de UvA en NYU. Hij woont
samen met zijn vriend die steenrijk is geworden in de kunsthandel, in een kolossaal
appartement in de Village. Hij nodigt Femke en mij uit de volgende keer langs te
komen. Ik krijg de indruk dat hij hier wil blijven. Met dat Amsterdam House (in de
Raad van Toezicht, of zoiets, zit ik) wil het maar niet vlotten: met de bouw moeten
ze nog beginnen. Lunch met Maarten Brands in de NY Public Library, waarvan een
deel is omgetoverd tot het Manhattan Institute. Het gebouw is enorm - pompeuze
architectuur uit 1910, maar toch ook indrukwekkend. Maarten is zeer verbolgen over
de Europese houding van het ogenblik jegens de VS. Hij zegt dat Herman Wijffels
(in kleine kring) zou hebben beweerd dat de VS nu de grootste bedreiging voor de
vrede vormt. Dat
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is natuurlijk quatsch. Ik ben het in grote trekken met Maarten eens, maar niet in
handelszaken. Daar zijn de VS schaamteloos protectionistisch. 's Middags een afspraak
met Frank Verwiel van MSD, onder andere over het vertrek van de research van
Sandoz en Organon naar de VS. Dan naar Kennedy Airport voor een UA-vlucht naar
San Francisco. Daar wordt ik afgehaald door de Nederlandse hoogleraar in het
Europese recht en naar Stanford gebracht.

Vrijdag 24 mei
Een mooie dag en een prachtige campus. Ik kwam hier voor het eerst met Kerstmis
1952, precies een halve eeuw geleden. Ik was toen ook onder de indruk van deze
universiteit. De gelegenheid was de een of andere studentenconferentie. De tweede
keer was een jaar of tien geleden toen Femke en ik een maand door Californië en
Oregon hebben gereden. Nu weer een wandeling, onder andere langs de beelden van
Rodin die hier staan opgesteld. De rijkdom straalt overal van af. Stanford heeft net
een legaat van $500 miljoen ontvangen. Dus kunnen ze zich de beste hoogleraren
veroorloven. Alleen al de businessschool heeft drie Nobelprijswinnaars economie
in dienst. Voor mijn toespraak en seminar is weinig belangstelling: een paar dozijn
studenten, van wie ongeveer de helft uit Europa. Wel goed geïnformeerd en spits.
Stanford is niet voor niets beroemd. Maar Europa is hier heel ver weg. 's Avonds
een typisch Amerikaans diner in een typisch Amerikaans restaurant: groot en veel,
maar zeker smakelijk.

Zaterdag 25 mei
Met de auto naar San Francisco. Lunch met Frits Staal in mijn hotel. Hij komt
binnenkort naar Nederland om zes maanden in Leiden te doceren. Hij wil een Buddhist
Centre oprichten. Ik vertel over mijn tocht naar Nagarjunasagar met daarin
Nagarjunakonda, een van de weinige boeddhistische overblijfselen in India. Dat was
in 1971. Wij praten over de redenen waarom het Boeddhisme uit India is verdwenen
en waarom het de islam wel is gelukt stand te houden tegen de Hindoes. 's Avonds
een diner in een Japans restaurant met Cindy van Praag die ik voor het eerst in 1958
ontmoette. Zij was toen de secretaresse van Peter van Walsum, die het NBBS in New
York vertegenwoordigde (29 Wall Street).

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

189

Dinsdag 28 mei
Een bomvolle dag met afspraak na toespraak. Twee lange sessies van ieder anderhalf
uur met Kenneth Dam, tweede man in de Treasury, en Harvey Pitt, chairman van
de SEC. De ontmoetingen waren productief, alhoewel succes niet snel te verwachten
is. Het is moeilijk indruk te maken op de massale Amerikaanse regering. Ik heb wel
het voordeel dat ik een financiële wereld voorsta die ook in Amerikaans belang is.
Maar niet iedereen ziet dat zo. In het bijzonder Barbara Angus, de assistente van
Dam voor internationale fiscale zaken, is moeilijk tot rede te brengen. Kenneth Dam
was redelijk open maar of Barbara Angus doet wat hij wil, is niet duidelijk. Een ding
staat vast: wat de mensen hier bovenal bezighoudt, is het terrorisme. En dat is
begrijpelijk gezien 11/9. Het vierde vliegtuig dat is neergestort, was bestemd voor
het Witte Huis en men is er zich hier zeer van bewust.

Woensdag 29 mei
De Amerikaanse gevoelens jegens de EU en de lidstaten zijn ambivalent. Zij zijn
hoofdzakelijk foreign policy driven. De traditionele pro-Israël-houding is versterkt
door de aanval van 11 september. Men ziet de EU als pro-Palestina, in het bijzonder
door onze financiële steun aan de Palestijnse autoriteit. Deze indruk wordt gevoed
door artikelen in de pers over Europees antisemitisme, vooral in Frankrijk. Dat soort
artikelen wordt versterkt vanuit Israël. Daar komt de (in Amerikaanse ogen
onvoldoende) defensie-inspanning bij. Men vergeet dan dat er nu meer Europese dan
Amerikaanse soldaten in Afghanistan liggen. De kennis van Europa en de EU is
überhaupt gering. Er zijn dan ook Amerikanen met invloed die menen dat zowel
Europa als de NAVO irrelevant is. De dag zelf was iets minder druk dan gisteren.
Steeds maar weer dezelfde onderwerpen: saving tax, richtlijn over conglomorates,
(International) Accounting Standards, data protection, VAT on e-commerce, etc. Goed
op dreef tijdens de persconferentie. Lunch voorgezeten door Stuart Eizenstat. 's
Avonds gedineerd bij Rod Hunter in Georgetown - onaangename buurt om in te
wonen. Joshua Muravchik en vrouw waren er ook.
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Vrijdag 31 mei
Bilderberg-conferentie in Chantilly, Virginia. Eerste sessie gaat over de gevolgen
van de oorlog tegen het terrorisme. Dominique Moïsi en Richard Perle, welbekend
uit de kruisvluchtwapendiscussie (The Prince of Darkness). Een unilateralist. Vindt
Europa maar niets. Hier bleek al meteen de split tussen Europa en de VS. Vervolgens
kwam ik aan de beurt - over corporate governance - samen met Franklin Raines van
Fanny Mae. Die maakt al net zo'n goede indruk als Ferguson van de Fed. Beiden
zwart. Wat dat betreft, is er toch veel veranderd in dit land. De sessie verliep goed,
geloof ik, alleen was er te veel eensgezindheid. Daarna kwam de EU aan bod met
twee uitstekende bijdragen van Stuart Eizenstat en Peter Sutherland. Stu is
VS-ambassadeur in Brussel geweest en kent ons dus goed. Spitse man, hardnekkige
tegenstander en goed geïnformeerd. Volgende sessie over mensenrechten wat
teleurstellend met een matige bijdrage van Adrian Fortescue, DG bij Vitorino. Weer
wel goed daarentegen de laatste sessie over extreemrechts in Europa, met een
uitstekende bijdrage van Ralph (nu Lord) Dahrendorf. Mij werd gevraagd waarom
Pim Fortuyns partij zo veel zetels heeft gehaald. Heb hem een maverick genoemd
maar geen Le Pen. 's Avonds een diner: gekletst met Jan en alleman. Heb Victor
gezegd dat ik volgend jaar (Versailles, 15-18/5) graag meedoe.

Zaterdag 1 juni
Voor het ontbijt een halfuur door de schitterende omgeving gelopen. Kwam daarbij
Couchepin tegen (liberale minister EZ van Zwitserland) wie ik op het hart heb gedrukt
tegen Villiger te zeggen haast te maken met de onderhandelingen. Eerste sessie over
het Midden-Oosten teleurstellend. Ramon de Miguel was onhelder en miste de juiste
toon. Kissinger was ook niet goed. Maar die is al oud (tegen de 80?). Daarna Donald
Rumsfeld. ‘Irak heeft chemische en bacteriologische wapens en staat op het punt
kernwapens te produceren.’ Ik zie het probleem maar vrees dat de VS zich met een
aanval op Irak in een eindeloze oorlog stort. Voorts India/Pakistan. Een oorlog tussen
die twee (a fortiori een kernoorlog) zou de opbouw van Afghanistan zeer bemoeilijken.
En een nederlaag voor Pakistan zou het moslimressentiment verhogen. An nescis,
mi fili, quantilla prudentia
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orbis regatur? (De Zweedse kanselier Oxenstierna tegen zijn pupil, de minderjarige
koning). United Airlines naar Amsterdam.

Maandag 3 juni
Met de trein naar Brussel. Om 14.00 uur persconferentie samen met Romano Prodi
over een aantal van mijn onderwerpen. Zijn bijdrage bestond uit het voorlezen van
wat op zijn papier stond. Alle vragen gingen in mijn richting. Dit doen we dus nooit
weer. Verder wil Prodi dat ik ons nieuwe overnamerichtlijnvoorstel uitstel tot na de
Duitse verkiezingen. Ik voel daar niets voor want dan denkt iedereen dat wij buigen
voor Duitse druk. Daarna naar een slecht bezochte haringparty in het Huis der
Provinciën. Dat is dan ook de laatste keer. Volgend jaar moet Michiel Patijn het maar
doen. Ik besteed veel te veel tijd aan inhoudsloze formaliteiten. Om 17.00 uur een
ontmoeting met de EMAC die door de ondervoorzitter voorbeeldig werd geleid.

Woensdag 5 juni
Commissievergadering. Allereerst een donderpreek van Prodi over het lekken. Als
dat niet ophoudt, zal hij zijn ‘bijzondere bevoegdheden’ moeten gebruiken, dat wil
zeggen commissarissen ontslaan. Wij hebben namelijk allemaal bij ons aantreden
beloofd te zullen opstappen als Prodi ons dat zou vragen. Vervolgens het punt van
better regulation. Vooral het aspect van de raadpleging - consultation. Sommigen
(bijvoorbeeld Pascal Lamy) wil iedereen laten meepraten en dat voor langere tijd.
Ik wil de kring beperken tot de belanghebbenden en de tijd tot zes weken. Anders
wordt het een bordel généralisé. Verheugen met een optimistisch verhaal over de
uitbreiding. Hij verwacht dat op de top van Kopenhagen, in december, de
onderhandelingen kunnen worden afgesloten. Dan moeten EP en Raad tegen maart
2003 daarover oordelen. Vervolgens komt de ratificatie in de LS aan de orde. Dus
kunnen we begin 2004 verwachten dat de kandidaat-LS lid worden en dus ook hun
eigen commissarissen zullen willen hebben. Ik raak dan geheid Taxud kwijt. Ten
slotte de economische coördinatie. Ik vraag hoe men het samenspel tussen nationale
parlementen, het EP en de COM ziet, maar krijg geen antwoord. Soms vraag ik mij af
of deze discussies wel zin heb-
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ben. Mario Monti komt met zijn oude punt van het onderscheid tussen
investeringsuitgaven en lopende uitgaven. Ik keer mij daartegen, zeggende dat
regeringen meer zullen uitgeven terwijl zij juist minder zouden moeten uitgeven.
Gelukkig steunt Pedro Solbes mij. Heb verteld over het EGH en de gouden aandelen.
Loyola zeer bokkig.

Donderdag 6 juni
Poolse staatssecretaris Danuta Hübner (voor de onderhandelingen met de EU) op
bezoek. Heb nog maar eens op het aambeeld van PZU/Eureko gehamerd.
Lunchtoespraak ter BBL over financiële stabiliteit. Omdat militanten demonstreerden,
kwam ik daar vijfenveertig minuten te laat aan. Had net de tijd mijn verhaal af te
steken en vragen te beantwoorden en moest toen weer vertrekken, zonder te hebben
kunnen eten. Na de lunch de vice-premier van Bulgarije, een man van voor in de
dertig met een internationale opleiding die een uitstekende indruk maakte. Nu zijn
land nog. Hij zag Bulgarije al in 2007 lid worden. Alles ging toch goed? Ik ben
benieuwd. Aan het einde van de middag kwamen twee ‘neefjes’ van Van Baalen:
Thierry Boitelle (uit Genève) en Arne Geensen (uit Den Haag). Even later kwam
Van Baalen zelf. Of ik premier wilde worden (met steun van de LPF). Neen. Of ik
dan minister wilde worden. Neen. Of ik dan de VVD er weer bovenop wilde helpen.
Ja, maar zonder Gerrit voor de voeten te lopen. Ik ben geen Hans Wiegel. Enzovoort.
Veel hondentrouw, maar wat moet ik ermee? 's Avonds naar Pim van Ballekom die
een ontvangst bij hem thuis had georganiseerd. Mooi huis en tuin in Ohain. Hele
kabinet was er. Erg gezellig. En een lekkere rijsttafel, door Pim zelf gekookt. Ten
slotte het tennistoernooi om de winnaars (onder wie Claire Bury) hun prijs te geven.

Dinsdag 11 juni
Met de ochtendvlucht naar Straatsburg. Toestel tjokvol. Mensen zijn zelfinblikkende
sardines. Commissievergadering. Monti over het kartel van Oostenrijkse banken
(met een hoge boete). Ook over hulp voor de scheepsbouw en het EGH dat een van
zijn beschikkingen (Airtours & First Choice) heeft vernietigd. Wallström over
Johannesburg. Barnier over de Conventie. 's Avonds een ontmoeting
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met de virtuele liberale MEP's uit de kandidaat-LS. Toespraakje plus vragen. Pat Cox
was er ook.

Woensdag 12 juni
Ontbijt met Klaus-Heiner Lehne over de overnamerichtlijn. Zelf heeft hij geen
alternatief. Hij begrijpt dat er geen meerderheid onder de LS te vinden is voor het
breakthrough-beginsel. Alles bij elkaar niet onredelijk. Lunch met Jules Maaten en
Alexander Beels over de euroverkiezingen. Jules zoekt - heel verstandig - naar
onderscheidende aspecten, waar dus niet alle kandidaten het over eens zijn. Begin
van de avond een Nederlandse culinaire happening: haring, kaas, jenever, enz. Wie
zie ik daar? Franz Fischler, wiens dossiers ik vanavond moet waarnemen. Ja, zegt
hij, maar over vijf minuten moet ik weg. Mooie boel. Ik heb daarna een avondvullend
programma van 21.00 tot 23.45 uur. Drie dossiers van mijzelf en dus twee van
Fischler: over ethylalcohol en schelvis en heek, die uitgeroeid dreigen te worden.
Fischler wil dat, terecht, verhinderen maar Spanje en Portugal liggen dwars.

Vrijdag 14 juni
's Ochtends een optreden voor de Rand Corporation in Den Haag. Hun Europese
hoofdkantoor is in Leiden gevestigd. Heb gesproken over de vijf scenario's van het
Clingendael Instituut en de vier uitdagingen vermeld in een VN-rapport. Vooral de
demografische uitdaging en die van de energie lijken mij formidabel. Lo van Wachem
was er ook. Hij heeft beloofd mij de Shell-scenario's te sturen. Daar kan ik dan eerlang
met de Planning Coordinator over spreken, als ik in Londen ben. 's Middags
opgetreden in de Kleine Zaal van het Concertgebouw ter ere van Stevens van Baker
& MacKenzie. Ging over belastingen. Eerst een verhaal van mijn kant, daarna
commentaar daarop door Braber (ministerie van Financiën), Rijkman Groenink (ABN
Amro) en twee anderen. Voorgezeten door Victor Halberstadt. Wouter Bos per video.
Beetje standaard. Voor mij een uitgekauwd onderwerp. Maar voor de vele dames
daar aanwezig abracadabra, vrees ik. Na afloop kort gesproken met Jaap Peters, die
ik nog ken uit mijn studententijd (hij was voorzitter van de studentenvereniging
Thomas) over corporate governance. Ik heb dit onderwerp op
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de agenda gezet (in Nederland) met een toespraak voor de NMNH in Haarlem in 1993.
Het is opgepakt met een congres aan de Erasmus Universiteit een paar jaar later,
waar ik heb gesproken en waar ook de Deense reder Hagen was in verband met de
NedLloyd-affaire. Nu komt het weer bij mij terug. Koos Rietkerk zei mij eens: het
duurt tien jaar voor een idee in Nederland ingang vindt. Case in point. 's Avonds
stond het verhaal totaal verminkt in de NRC. Ik heb altijd problemen met die krant.
Ik ga ze nu schrijven dat ik niet meer meewerk. Die krant is zowel arrogant als laf.

Dinsdag 18 juni
Ontbeten met Byrne en Diamantopoulou over de mobiliteit van patiënten en de
vergoeding van de kosten van de zorg die zij in het buitenland krijgen. Belangrijk
onderwerp voor vele burgers. Commissievergadering. Heb opgemerkt dat 50 procent
van de regionale steun naar de rijkere lidstaten gaat. Er is geen enkele reden voor dit
rondpompen van geld. Dat kan dus beter worden gestaakt. Verder dat de andere 50
procent de afstand tussen de armere en de rijkere delen van de arme lidstaten niet
verkleint maar vergroot. Dus moeten we het beleid bijstellen. Maar helaas! Het debat
wordt niet op basis van argumenten gevoerd. Als dat eens kon gebeuren! 's Middags
naar Luxemburg. Heel aardig met de Luxemburgse regering gegeten. Naar het schijnt,
doen onze liberale vrienden het daar goed, onder leiding van Lydia Polfer. Femke
naar de Faust van Berlioz, ik naar het Luxemburgse Sofitel. Zou best met haar willen
ruilen.

Zaterdag 22 juni
Geluncht met Herman Philipse in Dantzig. Hij is net terug uit Oxford, waar hij
onderzoek heeft gedaan. Ik vroeg hem hoeveel invloed Heidegger heeft gehad op de
politiek. Antwoord: geen. 's Middags kwam Pepijn Ornstein langs om te praten over
zijn carrière.

Woensdag 26 juni
Barnier over de Conventie. Zegt dat Giscard er nu van overtuigd is dat de Commissie
haar monopolie van het initiatief moet behouden. Indien waar, zou dat een belangrijke
vooruitgang betekenen. Ter zake van kernenergie heb ik gewezen op de gevolgen
van een olieaf-
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hankelijkheid van het Midden-Oosten dat misschien fundamentalistischer wordt,
vooral gezien de grote islamitische minderheden in West-Europa, die subsidies uit
Saudi-Arabië zouden kunnen ontvangen, mogelijk gemaakt door een oplopende
olieprijs. Een rampzalig scenario waar de Commissie geen belang in schijnt te stellen.

Vrijdag 28 juni
Verschenen voor de enquêtecommissie inzake de aannemerij onder voorzitterschap
van de GroenLinkse Marijke Vos, met wie ik altijd goed overweg heb gekund. Heb
verteld over wat wij weten van Interne Markt belemmerende en
concurrentieverstorende maatregelen. Dat is minder dan waarop deze commissie had
gehoopt. Nederland blijkt weinig uit de toon te vallen, vergeleken met andere landen.
Niet veel zaken worden bij ons aangemeld. Een lid van de commissie was van de
LPF. Hij begon wat bijterig maar trok allengs bij.

Dinsdag 9 juli
Ontbijt in het EP met twee liberale MEP's: Diana Wallis en Nick Clegg. Beiden aardig
en capabel. Van Clegg - die overigens vloeiend Nederlands spreekt, zijn moeder is
Nederlandse - wordt gezegd dat hij naar Westminster wil om daar te worden opgeleid
tot opvolger van Charles Kennedy. Gesprek ging over het overreageren van de Britse
douane op toeristen die te veel alcohol en sigaretten bij zich hebben. Daarna een
bijeenkomst over de Channel-tunnelproblemen. Ik begin aardig genoeg te krijgen
van het Franse getraineer. Als die niet opschieten, zal ik ze een brief moeten schrijven
op basis van art. 4 van de aardbeienverordening. Vervolgens Klaus-Heiner Lehne
met vertegenwoordigers van de Duitse toeristenindustrie. Ter zake van de BTW op
de horeca ligt het probleem in Berlijn, niet in Brussel. Om 12.00 uur madame Lenoir,
Franse staatssecretaris voor Europese Aangelegenheden. Kwade tongen beweren dat
dit de beloning is voor haar verzet, als lid van de Conseil d'État, tegen de
beschuldigingen aan het adres van Chirac. In ieder geval was zij voorzitter van een
Europees Comité voor medisch-ethische vraagstukken en alleen al om die reden
interessant. Lunch met het Comité van Jaap Winter over Good Governance.
Interessante discussie. Ben benieuwd waar hij in september - zijn tweede rapport mee komt. Na de lunch
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weer mevrouw Hübner, de Poolse toetredingsonderhandelaar. Dan een bijeenkomst
met enige collega's over de defensie-industrie. Ik leg uit wat ik ter zake van de
invoertarieven aan het doen ben en voor de rest ben ik sceptisch. Wichtigmacherei
van Erkki Liikanen, das Kommissärchen, zoals hij onlangs in een Duits blad werd
genoemd. Ten slotte een bijeenkomst van de Vereniging van Eigenaren bij onze
Syndic Similon. Ik begin nu op mijn wenkbrauwen te lopen.

Donderdag 11 juli
Parijs. We logeren in het bespottelijk dure hotel Meurice aan de Rue de Rivoli vlak
bij de Tuileries, waar een circus met reuzenrad gaande is. Ik houd een toespraak in
het Pavillon Dauphine over de instabiliteit van de financiële markten. Het is een
belangrijke toespraak en ook een goede. De hoofdredacteur van de International
Herald Tribune vraagt of hij een samenvatting mag afdrukken. De zaal is bomvol
want iedereen is met dat onderwerp bezig. Femke en ik lopen naar de winkel waar
Peter Rauwerda een belang in heeft. Ik koop een jasje en drie overhemden. Daarna
lopen we naar de Comédie Française en lunchen in het restaurant daar schuin
tegenover. Aan het einde van de middag weer terug naar Brussel. Met de Thalys ben
je er zo. Waarom moeten wij tot 2007 wachten voor we de HSL hebben? Waarom
zijn we zo besluiteloos?

Zaterdag 13 juli
Gerrit Zalm komt me om 10.00 uur afhalen om naar de Partijraad in Amersfoort te
gaan. Ik moet daar vele handen schudden. Gerrit houdt een goed verhaal. Zijn
dossierkennis is natuurlijk onovertroffen. Maar ook verder maakt hij indruk. De VVD
heeft zich neergelegd bij de huidige onbevredigende toestand. Er zijn ook weinig
zure opmerkingen, behalve dan van Pieter Winsemius die klagelijk zei dat het
regeerakkoord zo rechts was. Hans Dijkstal was er niet. Hij laat zich niet meer zien.
Ik vind dat toch wel slap. Zijn weigering om op de avond van de uitslag in de Kamer
te debatteren vond ik zelfs laf. Ik heb zelf natuurlijk wel de culpa in eligendo. Maar
wat was het alternatief? De huidige ploeg lijkt mij de beste keuze in deze
omstandigheden. Ben benieuwd hoe de nieuwkomers zich gaan ontwikkelen. Wel
zuur voor Clemens. Die was ook behoorlijk bitter. De partij
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moet echt iets voor hem doen. Om 17.00 uur komt Meint Waterlander en we lopen
de toestand nog even langs. Het gaat hem goed bij PricewaterhouseCoopers.

Vrijdag 19 juli
Naar Den Haag voor een gesprek met mensen die goed op de hoogte zijn. Ik hoor:
(1) dat Irak gifgassen heeft; sinds Halabja is dat algemeen bekend; (2) dat Irak
waarschijnlijk ook biologische wapens heeft: de laboratoria waarin die worden
gemaakt, kunnen klein en mobiel zijn en dus moeilijk te controleren; (3) dat Irak
geen splijtbaar materiaal heeft en ook niet de kennis om een bom te maken; (4) dat
Irak 2 tot 8 Scuds heeft met een actieradius van 600 km, in strijd met de
bestandsbepaling; (5) dat er geen aanwijzingen zijn dat Irak iets heeft uit te staan
met Al-Qaeda; (6) dat Irak zich nu fatsoenlijk gedraagt jegens de buurlanden; en (7)
dat over deze zaken overeenstemming bestaat met de Duitsers, de Italianen en de
Britten - de Fransen houden zich hier apart. Met andere woorden: als de Amerikanen
besluiten aan te vallen, is daar nauwelijks rechtvaardiging voor. Lunch met Benk
Korthals bij mijn Chinees. Terug naar Amsterdam met Atzo Nicolaï, die ik wat vertel
over het werk dat hij in Brussel zou moeten doen.

24 juli t/m 4 augustus
Frankrijk. De gewone bezigheden: lezen, schrijven, wandelen en eten, hetzij thuis
hetzij in een restaurant in de buurt. Maar deze keer enige gasten. Ten eerste Femke's
oud-collega Wytze Visser. Zijn broer Sybe heeft lang voor Shell gewerkt, laatstelijk
in Turkije voor het gas en is nu overgestapt naar RWE. Volgens Wytze heeft Sybe
een sombere kijk op de Turkse samenleving. Ik ken eigenlijk niemand die vertrouwd
is met Turkije en voorstander van de toetreding van dat land tot de EU. Alleen die
amateurs van de Europese Raad zijn dat. Na Wytze kwam Urs Schöttli langs. Hij is
nu nog correspondent in Tokio van de NZZ maar wordt overgeplaatst naar Peking.
Volgens hem is de Japanse economie onder de oppervlakte rock solid. Maar de
banken zijn wel failliet. En de demografische omwenteling slaat daar nu keihard toe.
Urs denkt dat de gehele sociale controle binnenkort in de richting van ‘meer kinderen’
zal gaan. Hij ver-
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heugt zich op Peking en, vooral, Sjanghai. Ik ga hem daar zeker opzoeken. Femke
wil ook graag naar China. Hij kwam op een prachtige dag. Het avondeten in de
schaduw van de esdoorn in de tuin was feëriek. Dan kwamen Babette en Sanne,
Femke's dochter en nichtje. Ten slotte de wisseling van de wacht: Nico, Maggie en
mijn drie kleinkinderen Daan, Gijs en Teun. Het was een genot ze weer te zien.

Vrijdag 9 augustus
Met Femke naar Utrecht op zoek naar een Pastoe-kast. Dit soort dingen doen lukt
mij alleen in de zomer. Om 16.00 uur camerateam van de NPS die een programma
willen maken over de formatie van 1994. Het ging vooral over de breuk die ik in die
lange, hete zomer heb geforceerd. Ik herhaalde wat ik toen heb gezegd: ‘Veel gefröbel,
weinig maatregelen van formaat: dit is Lubbers IV zonder Lubbers.’ Ik ben ervan
overtuigd dat die breuk heilzaam heeft gewerkt want de gehele duur van de periode
1994-1998 wist men waartoe de VVD in staat was.

Vrijdag 23 augustus
Pissige brief aan de Volkskrant geschreven die in een hoofdartikel de criminaliteit
van de allochtonen aan het structureel geweld van de samenleving wilde wijten. Het
jaren-zeventigdenken bestaat daar blijkbaar nog. Verder weer post en kranten
doorgenomen.

Woensdag 28 augustus
Salzburg. Gegeten met Otto en Alexandra Lambsdorff. Heb hem gevraagd naar de
herkomst van zijn familie. Die stamt uit het Churland (Letland) en gaat terug tot de
dertiende eeuw. Een goed voorbeeld van de Drang nach Osten, want oorspronkelijk
kwamen de Lambsdorffs uit het Rijnland. Otto's vader was cadet in het leger van de
tsaar, maar is na 1917 naar Duitsland uitgeweken en heeft met de Freikorps in het
Baltikum gevochten. Verder gesproken over Möllemans opmerking dat de joden
schuldig zijn aan het antisemitisme - die hij heeft teruggetrokken en waarvoor hij
zich heeft verontschuldigd - en over het laatste boek van Martin Walser dat volgens
Otto wel een onaangename kritiek op Reich-Ranicki bevat maar
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waarin hij geen antisemitische opmerkingen heeft aangetroffen. Heb Otto voorts
verteld dat ik Guido Westerwelle een brief heb geschreven om hem aan te raden geen
minister te worden, maar als partijleider in de Bondsdag te blijven, zoals ik dat in
1994 ten aanzien van de Tweede Kamer heb gedaan. Daarna een concert in het
Grosses Festspielhaus: drie van Mozarts vioolconcerten met Anne Sophie Mutter.
Het publiek hier eet haar op maar Femke en ik vonden haar weinig krachtig. Ik houd
ook meer van Mozarts piano- dan van zijn vioolconcerten. Misschien omdat Mozart
zelf pianist was en geen violist.

Donderdag 29 augustus
Twee voorstellingen vandaag. Vanmiddag een tweede Mozart-concert met Anne
Sophie Mutter: twee vioolconcerten en een sinfonietta. Zelfde reactie: ze vermag mij
niet te boeien. 's Avonds de opera La donna del Lago van Rossini in een concertante
uitvoering. Mooie uitvoering maar ik had het te kwaad op mijn stoel, ten slotte niet
meer wetend op welke bil te zitten. En maar één pauze.

Dinsdag 3 september
Commissievergadering. We hebben het over een betere coördinatie van al onze
economische procedures - het Luxemburg-proces, het Lissabon dito, het
Cardiff-rapport, etc. Interessanter is wat Verheugen over de uitbreiding weet te
melden: Nederland is geïsoleerd inzake de financiering van het GLB. Het zal niet de
eerste keer zijn dat we door zogenaamde gelijkgezinde landen in de steek worden
gelaten. 's Avonds een paar dossiers te verdedigen. Geen problemen.

Maandag 9 september
Mijn eerste Duitse les met Frau Pfänder. Ik heb mij zo aan mijn vele fouten in het
Duits geërgerd dat ik heb besloten wat Duitse lessen te nemen. Wie weet helpt het.
Zij is levendig en weet, door variëteit aan te brengen, mij te boeien. Daarna een groep
Amerikaanse studenten toegesproken, allen uit Stanford. Dit ter opvolging aan het
bezoek dat ik in mei daar heb afgelegd.
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Woensdag 11 september
Prodi sprak eerst over de elfde september, zoals gewoonlijk moeilijk te volgen.
Daarna kwam mijn voorstel over de accijnzen op alcohol, inclusief wijn. Dat heb ik
glorieus afgelegd. Had ook niet anders verwacht. Veel collega's zijn als de dood voor
de wijnboeren. Dit betekent dat we de richtlijn uit 1993 over de harmonisatie van de
accijnzen op alcohol wel kunnen vergeten. Daarna een nabespreking over de
mammoetconferentie in Johannesburg. In het Commissiedocument staat dat die een
succes was. Maar waarom eigenlijk? Mugabe werd toegejuicht, Colin Powell werd
uitgejouwd. Wallström: het was een succes omdat er nu een overeenkomst ligt. Lamy:
het was een succes omdat het geen mislukking was. Fischler: de rol van Europa is
bekrachtigd. Ik geloof er allemaal niets van. Volgens mij was het een antiwesterse
en bovenal een anti-Amerikaanse en anti-Israëlische bijeenkomst en heeft Europa
zich weer eens verdeemoedigd ten opzichte van de derde wereld. Verder hebben
Pedro en ik gesproken over de laatste Ecofin, ik vooral over de mogelijkheid van
dwangmaatregelen jegens Zwitserland. Franz Fischler, ten slotte, over de kabinetscrisis
in Oostenrijk. Om 14.00 uur een ceremonie voor en in het EP ter herdenking van de
gebeurtenissen van 11/9. Ik erger mij. Wij laten ons te veel op sleeptouw nemen door
de Amerikanen. Ik ben atlanticus en amerikanofiel, maar dit gaat te ver. Pöttering
spreekt makkelijk en goed, Pat Cox ook.

Zondag 15 september
's Middags terug naar Brussel want 's avonds een diner dat de Belgische minister van
Justitie Marc Verwilghen voor Ashcroft geeft, de Amerikaanse attorney general. Ik
zat met beiden aan tafel en heb van de gelegenheid gebruikgemaakt om Ashcroft
wat te zeggen. Namelijk dit: aangenomen dat jullie het Irakese leger verslaan en
Saddam Hoessein uitschakelen, wat dan? Sommige Amerikanen hebben het over het
democratiseren van Irak, wijzende op Japan en Duitsland na WO II. Maar dat is een
illusie. Wie dat meent, kent het Midden-Oosten niet. Irak kan niet met Japan of
Duitsland worden vergeleken. Dit betekent ófwel dat de Amerikaanse troepen snel
weer naar huis gaan, Irak in chaos achterlatend, ófwel dat zij lang blijven. Onthoud,
zo besloot ik mijn kleine tirade, dat de Britse troepen nu zo'n
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dertig jaar in Ulster liggen. Ashcroft luisterde heel beleefd en zei dat hij het zou
doorgeven maar daar geloof ik geen klap van. Zijn vader was predikant in Brussel
voor de Assembly of God. Tantum religio potuit suadere malorum (Lucretius).

Woensdag 18 september
Commissievergadering. Ik bericht over goederentreinen door de tunnel naar Engeland,
Sangatte en de aardbeienverordening. Omdat het ritme van de treinen nu bijna normaal
is, zie ik af van een ingebrekestelling van Frankrijk. Verder het Solidariteitsfonds
naar aanleiding van de overstromingen in Oostenrijk en Duitsland. Ik zie er niets in.
Wat is een ramp? Wat is een substantiële ramp? Kinnock vreest negatieve reacties
wanneer verzoeken worden geweigerd. Reding zegt dat we van uitzondering naar
uitzondering zullen gaan. Maar Prodi heeft zich er al mee akkoord verklaard dus dit
is slechts nakaarten. Dan Kaliningrad. Verheugen: de Russen testen onze
Wiederstandsfähigkeit. Voor de Litouwers staat een gesloten nonstoptrein gelijk aan
een corridor. Chris Patten is bang voor regeringsleiders die aardig voor de Russen
willen zijn en onze positie zullen ondermijnen. Hij heeft gelijk: ik heb ook mijn buik
vol van die mensen. Ze begaan stommiteit op stommiteit. Om 16.00 uur toespraak
tot de staf van Markt. Aardige bijeenkomst - goede vragen. Daarna receptie voor
Philippe Etienne op de Franse PV. Hij wordt ambassadeur in Boekarest. Samen met
zijn opvolger Masset is hij bij mij komen demarcheren over de aardbeienverordening
en de tunnel dus hij is erg in zijn sas met wat hij ziet als zijn succes. Ik gun het hem
want ik mag hem graag.

Vrijdag 20 september
Femke en ik samen naar Joop Stork, onze internist. Om 15.00 uur een ontmoeting
met Bas Eenhoorn in het CS. Heb geprobeerd hem te bemoedigen door te zeggen dat
Algemene Verkiezingen slechts van één persoon afhangen en dat is de lijsttrekker.
Alleen schijnt Hans Dijkstal het zo niet te zien. Die zit mokkend thuis. Was après
tout toch een maatje te klein. Daarna een opname door de EO over Hans Hoogervorst.
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Dinsdag 24 september
Naar Straatsburg. David Steel kwam langs. Leuk hem na al die tijd weer te zien. Hij
wil mij Edinburgh laten bezoeken voor een toespraak plus gesprek met de
desbetreffende parlementaire commissie. Ik zal dat graag doen, met mijn parti pris
voor de Schotten. Er schijnt nu een veerdienst Zeebrugge - Fife te zijn. Misschien
kan ik die nemen? Ik heb David gevraagd mij op de hoogte te houden van het
Edinburgh Festival. Daarna kwam Atzo Nicolaï, nu staatssecretaris Europese Zaken
en rijzende ster in de VVD. Commissievergadering. Pedro Solbes trekt een konijn uit
zijn hoed in de vorm van een drie pagina's lang voorstel over het Stabiliteitspact. In
essence komt het erop neer dat de analyse van het deficit de invloed van de
conjunctuur in de beschouwing moet betrekken. Tegelijk krijgen Frankrijk en
Duitsland niet tot 2004 maar tot 2006 de tijd hun zaken op orde te brengen. Dit is
heel slecht. Niet alleen is het een overvaltechniek. Bovendien wordt het Stabiliteitspact
lek geslagen, wat Pedro ook mag zeggen. De reputatie van de Commissie wordt hier
niet beter van. Volgens Busquin is er op een top van de socialistische partijen in
Lissabon over gesproken. Oskar Lafontaine zou toen hebben voorgesteld wat Pedro
nu wil. Wim Kok zou hem de mond hebben gesnoerd. Dat is verre van onmogelijk
want Wim heeft me wel eens toevertrouwd enorm de pest te hebben aan Lafontaine.
Poul Nielson vindt dat we nu richting anarchie gaan. Zo ook Wallström. Kinnock
heel dapper: ‘This is a reality which needs to be accommodated.’ Kleine Daan moet
naar het ziekenhuis om zijn amandelen te laten knippen. Arme jongen; hij is pas vijf.

Woensdag 2 oktober
Commissievergadering. Verheugen: vandaag moet klare wijn worden geschonken
over welke landen in 2004 kunnen toetreden. Het finale monitoring report wordt zes
maanden voor de toetreding uitgebracht. Ter zake van de Interne Markt komt er een
safeguard clause. ‘Die EU kann die Turkei jetzt nicht verkraften.’ Prodi zegt dat
Turkije het enige echte politieke probleem vormt. Lamy wijst op de repercussies
onder de bevolking als gevolg van Turks lidmaatschap. Ik wijs op problemen met
Polen en Letland met betrekking tot de douane-unie. Evenals over Turkije: dan dus
ook de Oekraïne en Wit-
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Rusland. 's Middags een zitting met het EP over de overnamerichtlijn. De ontvangst
is vriendelijk, vooral omdat ik meteen naar het EP ben gegaan alvorens met de pers
te spreken. Daarna Jan Fransen, Commissaris van de Koningin Zuid-Holland over
de rol van de provincies in de EU. Maar die is er gelukkig niet. Het is zo al ingewikkeld
genoeg.

Woensdag 9 oktober
Commissievergadering. Tweede debat over de uitbreiding. Ik moet bekennen: ook
als we drie jaar zouden wachten, zou er nog van alles en nog wat met de kandidaat-LS
mis zijn. Laten we het dus nu maar doen. We hebben de Interne Markt-garantie.
Bovendien de inbreukprocedures. Die zullen regenen. We zullen sowieso tien jaar
nodig hebben om wat nu is bereikt te consolideren. Loyola: ‘Une élargissement sur
parole.’ Solbes: ‘Bulgarije is nu een markteconomie, Roemenië niet.’ De Regular
Reports spreken over should be ready, maar de covering nota over will be ready.
Maar Prodi en Verheugen hechten aan de positieve uitdrukking. Over Turkije zegt
Prodi: ‘Let's not repeat the error of Helsinki.’ Ja, dat zegt hij nu. Waarom toen niet?
's Middags een gesprek van anderhalf uur met Harvey Pitt van de SEC over de
Sarbanes Oxley Act, trading screens, accountantsstandaards en de conglomerate
directive. Goede atmosfeer. Bereidwilligheid te luisteren en er ook wat aan te doen.
Aber der Teufel steckt im Detail. Nu zien hoe dat alles uitwerkt. 's Avonds een diner
voor Pitt bij Schnabel. Weer good vibes.

Maandag 14 oktober
Geluncht in Den Haag met Gerrit Zalm, Jozias van Aartsen, Frank de Grave en
Jan-Dirk Blaauw. Heb het volgende opgemerkt: (1) de uitbreiding is onafwendbaar;
(2) wat kan de VVD er nog uitslepen voor Nederland en voor zichzelf? (3) Balkenende
zou in Brussel moeten zeggen: we zeggen nog geen ja. Dat schept ruimte tot
Kopenhagen. Die ruimte moet worden benut om onze bijdrage aan de
landbouwbegroting van de EU te begrenzen; (4) de VVD kan winnen door Balkenende
te kapittelen als hij met weinig of niets thuiskomt; (5) liever geen crisis. Die hebben
wij in 1989 gemaakt en is ons niet goed bevallen. Masterly inactivity zou beter zijn.
's Middags met onze
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makelaar Joop Scheers gepraat en hem gevraagd mijn appartement per 1 november
op de markt te brengen. 's Avonds, terug in Amsterdam, toespraak ter gelegenheid
van de Sijthoff-prijs. Hoorde ondertussen van Katinka dat ik werd verwacht bij de
uitvaart van prins Claus in Delft.

Woensdag 16 oktober
Commissievergadering. Pedro over an excessive deficit procedure jegens Portugal.
Hoe moet het met het Cohesiefonds? Indien strikt toegepast, zou Portugal daar nu
niet meer op mogen trekken. Maar de Portugezen beloven beterschap, dus dat zal
wel meevallen. Dan de inbreukprocedures jegens EDF, Spanje (Idrocantabrico) en
Italië (Montedison). Ik heb er altijd op gestaan dat die drie gevallen tezelfdertijd
zouden worden aangespannen en dat gebeurt nu ook. Mario Monti en ik hebben hier
in tandem gewerkt. De discussie gaat hoofdzakelijk over EDF; mijn twee gevallen
worden nauwelijks genoemd. Dat bevalt me - mijn zaken worden gedekt door die
van Mario. De zaak zelve (van EDF) staat niet zozeer ter discussie als wel de timing.
De beide Franse commissarissen verzetten zich daartegen. Maar ja - wanneer is de
timing wel goed? Verder een discussie over de Conventie, waarbij HMG veel lof
wordt toegezwaaid. Men vindt dit de enige regering die doelbewust en goed
georganiseerd optreedt, ook al is men het met de strekking van dat optreden niet
eens. Naar het schijnt, wil Giscard d'Estaing alle verdragen nog een keer laten
ratificeren. Dat zou rampzalig zijn - wie weet wat dan tussen de rails valt? Ik zeg dat
de woorden an ever closer union uit de preambule moeten verdwijnen. Patten:
‘Communautarisation of foreign policy is barney. The idea that Blair, Schröder and
Chirac would ask Guterres to explain to Washington what we think of Iraq is
ludicrous.’ Zo is het net. 's Avonds naar Bristol en vandaar naar Bath, waar de ELDR
vergadert.

Donderdag 17 oktober
Bath is een aardige provincieplaats. Het centrum is Georgian, een stijl die mij ligt.
Houd een toespraak waarin ik beken geen eurofederalist te zijn en mijn opmerking
over an ever closer union herhaal. Lunch met Hans van Baalen, die wordt gebeld
door Gerrit Zalm
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met de mededeling dat hij op een verkiesbare plaats komt te staan. Hij wordt ook
leider van het campagneteam. Hij is natuurlijk blij en opgelucht. Heeft sinds 1998
heel wat meegemaakt. Jules Maaten komt erbij zitten. Praat met hem over de
uitbreiding die onafwendbaar is. Hij moet daar rekening mee houden. Verder moet
hij mijns inziens naar Den Haag als kandidaat bij de verkiezingen na die van januari.
Hij moet die terugkeer voorbereiden. 's Middags zit ik voor de microfoon van de
BBC World Service. Hoor daar dat Prodi het Stabiliteitspact stupid heeft genoemd.
Zeg dat ik het daarmee fundamenteel oneens ben en dat ik nu naakt sta in de ogen
van hen die op mijn aanraden hebben ingestemd met de EMU in de tijd dat ik het
debat daarover voerde. 's Avonds vlieg ik naar Amsterdam.

Dinsdag 22 oktober
Naar Straatsburg, Commissievergadering. Prodi krijgt er van iedereen van langs,
zelfs van Mario, die hem toch steeds verdedigde. Prodi zegt dat zijn woorden verkeerd
zijn weergegeven, maar dat smoesje kennen we. Solbes: ‘En ce qui concerne les
relations externes ceci n'a pas été un succes. Il y a des limites.’ Hij is natuurlijk totaal
door Prodi in zijn hemd gezet. Wat voor geloofwaardigheid heeft hij nog? Reding
vertelt van de bijeenkomst van de EPP in Estoril. De atmosfeer zou daar geleken
hebben op die voorafgaande aan de val van de Commissie-Santer. Mario: ‘The
difference between large and small memberstates is a problem.’ Fischler: ‘If we
cannot suggest anything more intelligent, we'll have a real problem.’ Pedro: ‘To
change the Pact would be a catastrophy.’ Verder over Kaliningrad. Gedineerd, zoals
elk kwartaal, met de Duitse christen-democraten - althans die van vroeger, zoals
Schmidhuber. Franz Fischler was er ook. Toen ik opmerkte dat Prodi niet voortijdig
zou aftreden omdat Malfatti dat dertig jaar geleden ook had gedaan, zei hij: ‘Das ist
ihm Wurst.’

Woensdag 6 november
Veel kernenergie. Solbes over Euratom-leningen, Loyola over regulering van een
aantal aspecten, zoals veiligheid en opslag van afval. Giscard d'Estaing kwam langs.
Hield een praatje en beantwoordde vragen. Zeer manipulatief. Toen hij begon over
het aantal commissarissen heb ik gezegd dat er één plek moet zijn waar alle lid-
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staten gelijk zijn: in de VS is dat de Senaat, in de EU de Commissie. 's Middags een
interview met Die Zeit. Daarna kwam Laurence langs met man en baby. Leuk haar
weer te zien. Ze krijgt een baan op onze delegatie in Parijs. Daar ben ik blij om.

Maandag 11 november
's Morgens vroeg naar Berlijn. Afspraken over belasting op spaartegoeden met Hans
Eichel die de inkomsten daaruit natuurlijk hard nodig heeft, maar dicht bij de Britten
wil blijven. Verder met de nieuwe minister van Justitie Zypries over het
gemeenschapspatent. De staatssecretaris dr. Geiger zat erbij. De zaak zit muurvast.
Ik heb wel begrip voor de Duitsers. Ongeveer 70 procent van alle gerechtelijke
procedures heeft in Duitsland plaats. De gerechtshoven in Düsseldorf, Mannheim
en München functioneren goed. Wat hebben zij te winnen bij een gerechtshof in
Luxemburg? Maar daarmee wordt het gemeenschapspatent wel verijdeld. Verder
diner met toespraak tot het BDI, althans een commissie daarvan. Ook daar bezwaren
tegen de overnamerichtlijn, i.c. de meervoudige stemrechten die in ons voorstel met
rust worden gelaten. Geslapen in het Steigenberger-hotel waar ik over twee weken
met Lambsdorff ga ontbijten.

Dinsdag 12 november
Vroeg terug in Brussel uit Berlijn om te lunchen met sir John Kerr over de Conventie.
Ik neem Luuk van Middelaar mee, hij een (Nederlandse) assistente. Spitse man,
voormalig permanent secretary in de Foreign Office, dus een echte Britse mandarijn.
Hij denkt dat er toch enige stapjes kunnen worden gezet op weg naar een Europese
buitenlandse politiek. Hij was daar in ieder geval betrekkelijk optimistisch over, wat
mij iets verbaasde. Giscard denkt dat het resultaat van de Conventie in juni 2003
klaar zal zijn. Kerr vindt dat te optimistisch en denkt eerder aan september. De
Italianen hopen natuurlijk op juni plus daarna een korte IGC zodat er tijdens hun
voorzitterschap een Verdrag van Rome II uit de bus kan rollen. IJdeltuiten! 's Middags
Ingo Kober van het EPO in München en een delegatie van de Accor-groep die grote
hoteliers schijnen te zijn.

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

207

Woensdag 13 november
Commissievergadering. Allereerst een datum voor het einde van de Commissie. Wij
koersen nu aan op: toetreding kandidaat-LS 01-05-2004; verkiezing EP juni; benoeming
nieuwe president ook in juni 2004; samenstelling nieuw college commissarissen
juli/augustus 2004; eerste zitting EP ter constituering september 2004; hoorzittingen
nieuwe commissarissen oktober 2004; aftreden huidige commissie 01-11-2004. Dat
is mij wel. Eerder mag wat mij betreft ook. Verder Turkije. Niemand heeft zin in de
toetreding van dat land. Ik al helemaal niet. 's Middags een seminar over het
Stabiliteitspact. Voor het weekend heb ik een brief naar het College daarover uit
laten gaan ter ondersteuning van het orthodoxe standpunt. Chris Patten zei dat hij
zelf zo'n brief had willen schrijven. Toen Loyola zei dat zij het er voor 100 procent
mee eens was, trok Prodi een gezicht alsof hij een citroen proefde. Dus die brief heeft
gewerkt. Na afloop bedankte Luis Plañas, de kabinet-chef van Solbes, mij voor de
ondersteuning. Aan het begin van de avond een borrel met Nederlandse directeuren.
Altijd gezellig en informatief.

Vrijdag 15 november
Lunch met Pim Haak, jaargenoot en nu president HR, in de Bistroquet om de
kandidatuur van Luuk van Middelaar voor de post van directeur van het Institut
Néerlandais in Parijs te bevorderen. Tennis van zes tot zeven 's avonds, naast het
stadion. Naast onze baan spelen een paar meisjes van een jaar of 15 waartegen ik
niet graag zou willen spelen, zo hard als ze slaan. 's Avonds gegeten bij Bouwe en
Barbara Jans in hun mooie appartement aan de Keizersgracht naast de Westertoren.
Gepraat over Oost-Afrika, dat drie van ons goed kennen - Bouwe verreweg het best.
Hij vertelt hoe zijn textielfabrieken in Dar-es-Salaam en Arusha in puin zijn veranderd.
Doodzonde. Hij heeft overigens nog geen erkenning van het Van Gogh Museum
voor zijn Van Gogh gekregen.

Zaterdag 16 november
's Ochtends even binnengelopen bij Felix Meritis waar een conferentie van het
Duitsland Instituut over Jammerossies en Besserwessies. Kwam Michèle de Waard
tegen, ex-Berlijn, die een katern over de
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moet samenstellen. Heb haar een interview geweigerd, wat ik vervelend vond,
want ik mag haar graag, maar ben niet gemotiveerd iets voor de NRC te doen.
Vervolgens met broer Nico geluncht in het CS om hem te vragen La Peau van Curzio
Malaparte te laten inbinden dat ik graag in Napels zou willen lezen. 's Avonds een
galadiner, op uitnodiging van Peter Rauwerda, met het blazersensemble. Heb me
zeer geamuseerd, niet het minst door geestig optreden van Bart Schneeman.
EU

Zondag 17 november
Buitenhof. Heb stevige kritiek geuit op Romano Prodi die het SGP stupide vond. Er
is niets mis met dat Pact. Landen die hebben gedaan wat ze moesten doen, biedt het
afdoende flexibiliteit. Als aan dit Pact niet de hand wordt gehouden, aan welk dan
wel?

Maandag 18 november
In de trein naar Brussel kreeg ik Romano Prodi op mijn portable over mijn
opmerkingen van gisteren in Buitenhof. He was not amused, to say the least. ‘I need
an explanation,’ brieste hij. Ik heb die gegeven, zo goed en zo kwaad als ik kon,
eindigende met de mededeling dat ik zou aftreden als de officiële mening van de
Commissie zou zijn dat het SGP zou moeten worden gewijzigd. Toen hing hij op.
Ben benieuwd of deze muis een staart heeft. Prodi kan mij natuurlijk ontslaan, maar
ter zake staat hij zwak. Er zou een pittig debat in het EP volgen, misschien ook in
Den Haag, en hij zou het met Balkenende aan de stok krijgen. On verra.

Dinsdag 19 november
Vliegtuig naar Straatsburg. Commissievergadering. Verheugen over de uitbreiding.
Wij mikken nu op 01-05-2004 voor toetreding van de nieuwe lidstaten, en op 01-11-04
voor aftreding van de hele Commissie. Dat is mij wel. Na de toetreding gebeurt er
toch niets meer vanwege de pan die dan ontstaat. Verder Loyola over het arrest van
het Hof dat de LS het recht ontzegt met de VS aparte open skies-overeenkomsten te
sluiten. Dat is voor mij van belang in verband met het CSI (Container Security
Initiative), waarmee de Amerikanen ook proberen met de grote Europese havens
aparte overeenkomsten
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te sluiten in plaats van met de Commissie. Divide et impera. Ik zal governor Ridge
dat duidelijk moeten maken als ik straks in Washington ben.

Vrijdag 29 november
's Ochtends naar Leiden, Pieterskerk, waar ik net op tijd aankwam, namelijk toen
mijn naam werd afgeroepen (Leiden is een hopeloze stad voor automobilisten).
Toespraak ging over corporate governance en het Winter-rapport. Direct na het
uitspreken ben ik hem gesmeerd - niet erg elegant, maar ik had een afspraak met
Ayaan Hirsi Ali in het Holiday Inn-hotel. Ze kwam zwaar bewaakt aan. Nederland
is wel diep gezonken dat dit nodig is. Ayaan is een slimme en moedige vrouw die
veel heeft meegemaakt. Geboren in Mogadishu, vader uitgewezen wegens politieke
activiteiten, jaar of zo in Saudi-Arabië, tien jaar in Kenia (spreekt dus Swahili),
uitgehuwelijkt maar aan dat huwelijk ontsnapt, tien jaar nu in Nederland, afgestudeerd
en spreekt vloeiend Nederlands. Haar voornaamste doel is de emancipatie van
islamitische vrouwen, een doel waar ik volledig achtersta. Daarna naar de ING in
Amsterdam, waar ik met een vijftal verzekeraars heb geluncht, Ewald Kist gastheer
zijnde. Ten slotte naar de concurrent ABN Amro, waar ik een dertigtal CFO's van grote
ondernemingen heb toegesproken.

Woensdag 4 december
Getennist met Thierry Koche om 08.00 uur. Gerrit Zalm kwam om 13.00 uur even
langs om een broodje te eten. 's Avonds om 18.00 uur Commissievergadering over
onze mededeling aan de Conventie. Michel Barnier vertelt dat Giscard d'Estaing
woedend was over Prodi's Proeve. A fit of pique, heb ik het genoemd. Mario Monti
was ook woedend, maar dan over de wijze waarop Prodi ons heeft behandeld. ‘Ik
voelde me echt als op een college,’ zei hij, ‘maar dan als leerling tegenover professor.’
Hij weigerde ook verder deel te nemen aan de discussie. Dit is opmerkelijk want
Mario heeft Prodi tot nu toe steeds de hand boven het hoofd gehouden. Ik ben bang
dat het krediet van Prodi nu zowat nul is. Om 23.30 gaan we uiteen. What a way to
run things!
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Maandag 9 december
Het leuke van plotseling en onverwachte vrije tijd is dat je dingen kunt doen die je
allang van plan was maar waar je geen tijd voor had. Zo ben ik vandaag gaan lunchen
met Mai Spijkers in Dantzig. Hij vertelde mij over zijn uitgeverij en de problemen
die kranten hebben. Ik vertelde hem over dit dagboek en over een bundel artikelen,
die hij beide zou willen uitgeven. En natuurlijk over mijn magnum opus. Maar dat
verschijnt pas als ik tachtig ben, in 2013, en in het Engels. Om 17.00 uur een
cameraploeg van de VARA om mij een interview af te nemen over mijn bemoeienis
met Casa Academica = Casa 400. Dat gebeurde in 1957.

Woensdag 11 december
Extra Ecofin, die om 09.30 uur begon en twaalf uur duurde. Voor het eerst had ik
het gevoel dat er serieus werd onderhandeld, namelijk door plukjes ministers hier en
daar. Plenair waren we maar een uur of twee bezig dus de meesten zaten er voor spek
en bonen bij, wat de Italiaan Tremonti maar matig kon bekoren. Eenmaal aan de
beurt sloeg hij wartaal uit. Maar er zat schot in, vooral toen Gordon Brown op
Jean-Claude Juncker en Karl Heinz Grasser begon in te beuken. Ten slotte kwam er
iets uit wat een non-paper werd genoemd en dat een soort overeenstemming met
Lux en Aus moest voorstellen. Op mijn aandrang schreef Sixten Korkman van de
Raad met hulp van Robert Verrue het onmiddellijk op. De 21ste januari gaan we er
verder over bakkeleien. Laten we hopen dat er dan iets concreets uitkomt.

Maandag 16 december
Geluncht in de Bistroquet met Annette Nijs, nu staatssecretaris voor het
Wetenschappelijk en Beroepsonderwijs. Komt van Shell, 42 jaar oud en zou, zo zegt
ze, binnenkort Job Group A zijn geworden. Heeft gewerkt bij Petroleum Development
Oman, in Londen, in Houston en in Manilla. Maar maakt ruzie op het ministerie met
ambtenaren en haar minister. Waarschijnlijk zeer slim maar te weinig sociale
intelligentie. Merkwaardig want bij Shell leer je dat meestal wel. Naar verluidt, wil
Maria van der Hoeven haar niet meer in het nieuwe kabinet. Aan de andere kant zijn
die ambtenaren van
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Onderwijs ook geen lieverdjes. Wat te denken? Het weer is bar slecht dus ik ga maar
niet naar het Van Lanschot-concert in Den Bosch.

Dinsdag 17 december
Van Schiphol naar Straatsburg. Commissievergadering. Ik moet spreken over (1)
invoerrechten op militair materieel; (2) Lloyd's; en (3) inbreukprocedures tegen negen
LS vanwege non-transpositie van de richtlijn uit 1998 over patenten op
biotechnologische uitvindingen. Prodi brengt Turkije op. De Europese Raad heeft
in Kopenhagen besloten het besluit over het begin van de onderhandelingen met
Turkije uit te stellen tot december 2004 en dan nog slechts op basis van een
aanbeveling van de Commissie. Erg moedig. Ik vraag of deze Commissie of de
volgende de aanbeveling zal doen. Verheugen zegt dat deze Commissie het rapport
zal maken, dat wil zeggen vóór 1 november 2004. Daar zitten de nieuwe LS dus bij
want die stromen per 1 mei 2004 in. Bij sommigen zal de Amerikaanse druk groot
zijn. Bij anderen zal de beduchtheid voor de Turken de boventoon spelen. We zullen
zien.

Vrijdag 20 december
Studiedag van de Telders Stichting en de Wiarda Beckman Stichting. 's Ochtends
het fundamentalisme. Hans Jansen uit Leiden ziet het fundamentalisme als een
methode om de prijs van uittreding uit de umma op te drijven. Hij overtuigt mij niet.
Volgens mij verwaarloost hij de rol van het ressentiment. (Denk aan Rauschning's
Het Nationaal-socialisme als Rancuneleer.) Na de lunch moest ik met Bart Tromp
debatteren over de verhouding EU-VS in verband met Irak. Maar er was weinig te
debatteren want we waren het tot op grote hoogte eens. Bush heeft mij niet kunnen
overtuigen dat er een casus belli is. Dit alles in de Beurs van Berlage. Veel (jong)
publiek, tamelijk veel allochtonen. Veel geïnteresseerde vragenstellers. Daarna naar
de trein en naar Brussel, want La Bohème met Papano in de bak, Peter Mattei op het
toneel als de schilder en in de regie van Christoph Loy. We hebben ervan genoten
maar nu ken ik die opera wel.
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Maandag 23 december
Met Femke's auto naar Den Haag. Eerst een ontmoeting met Morris Tabaksblat plus
vier heren, van wie twee Frans, die een vereniging van beursgenoteerde
ondernemingen willen oprichten, dus een grote VEUO, om te beginnen gericht op
Euronext. Dat lijkt mij goed want verschaft mij een interlocuteur valable. Toen met
bloemen en cadeau naar Wies van Scherpenberg, die vijfentwintig jaar geleden voor
mij zo belangrijk is geweest. Heb haar voor de lunch meegenomen naar Le Bistroquet,
waar ik Pim Haak tegenkwam. Wies moet tegen de tachtig lopen. Ze vond het leuk.
We hebben veel over die oude tijd gekletst. Ze verwijt mij nog steeds dat ik Hans
Dijkstal heb aangewezen als opvolger. Maar wie was het alternatief? Ik wilde toen
per se iemand die in het kabinet had gezeten én die de Kamer kende. Annemarie?
Had die het beter gedaan tegen Pim? Misschien.

Zondag 29 december
Italië. Naar Pompeï. Over de weg is het makkelijk te bereiken. Met de trein - de
Transvesuviana - trouwens ook. Een indrukwekkend geheel, vooral het Forum. De
rechte straten zijn vrij smal. Enkele huizen geven een goede indruk van hoe de
notabelen toen leefden. Het lupanar (bordeel) viel tegen. Het ligt vlak bij de Thermen
en bevat slechts een drietal peeskamertjes. Ook de wandschilderingen zijn wat
onduidelijk. Maar naar het schijnt waren er meer bordelen in Pompeï. Goed geluncht
in het stadje zelf - een eenvoudig provinciaal restaurant maar met een goede keuken.
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Donderdag 2 januari
De Vesuvius opgereden zover het kon. Daarna een tamelijk steil pad naar boven. Bij
de top aangekomen een blik in de krater. Die is geheel overtuigend. Foto's gemaakt
voor kleinzoon Daan die erg in vulkanen is geïnteresseerd. Helaas hing er veel mist
dus het uitzicht ontbrak enigszins. Met de auto weer naar beneden op zoek naar een
restaurant. Langs dezelfde kustweg weer naar Napels. Daar aangekomen door andere
bestuurders gewezen op een lekke band. Gelukkig was er een bandenbedrijfje vlak
in de buurt, waar vriendelijke omstanders ons naartoe loodsten. Heb die omstanders
argwanend bekeken - je weet maar nooit met die Napolitanen. Daar werd de
reserveband in de plaats van de lekke band gezet. De kosten waren €3! Dat alles had
veel slechter kunnen uitpakken. Schaam mij voor mijn onheuse argwaan.

Vrijdag 3 januari
Met de auto naar het archeologisch museum waar we warempel Michaël Zeeman
tegen het lijf liepen met vriendin. Zij waren met de trein uit Rome gekomen en
verplaatsten zich - heel verstandig - per taxi. Tot haar verdriet (zij woont in
Amsterdam) heeft hij het zeer naar zijn zin in Rome. Het museum heeft mooie
Romeinse en Griekse beelden. Het heeft ook een ‘geheime kamer’ met erotica,
waarvan de toegang beperkt was. Maar dat was zwaar overdreven. Die ‘geheime
kamer’ had best normaal onderdeel van het museum kunnen zijn.

Zondag 5 januari
Op en neer naar Rotterdam, waar de verkiezingscampagne van de VVD wordt geopend.
Erg vol met veel jonge mensen, wat een goed teken is. Er waren drie toespraken:
Hans Wiegel, Gerrit Zalm en ik. Ik had mijn toespraak in Torre del Greco geschreven,
van Brussel
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naar Den Haag gefaxt, waar hij was uitgetikt en op de spiegeltjes gezet. Had het
hoofdzakelijk over de integratie van islamitische vrouwen. Strakke toespraak die
goed werd ontvangen. Na mij kwam Hans. Veel historische verwijzingen en verhalen
uit de oude doos maar toch aardig met een paar kwinkslagen. Vervolgens Gerrit met
een goede toespraak, vooral sociaal-economisch georiënteerd maar gedegen - ook
via de spiegeltjes, die een fantastische uitvinding zijn. Merkwaardig dat geen andere
partij ze gebruikt. Een enthousiaste bijeenkomst en die geeft veel hoop voor de
toekomst. Dit alles in het Luxor-theater aan de Maas, althans in de foyer daarvan ruim maar voor deze bijeenkomst toch niet ruim genoeg.

Woensdag 8 januari
Commissievergadering. Eerst Michel Barnier en Antonio Vitorino over de Conventie.
Dominique de Villepin wil de Commissie alle externe competenties ontnemen. De
meeste conventionals zijn voorstander van double hatting van de minister van
Buitenlandse Zaken. Ik blijf dat maar een moeizame zaak vinden. Antonio zegt dat
we de zaak van de godsdienst niet kunnen ontlopen. Wat dat betreft gaat het om drie
vragen: (1) wat is de godsdienstige erfenis van Europa? (2) Hoe staat het met de
kerken als instellingen? Zie verklaring nr. 11 van het Verdrag van Amsterdam. (3)
Quid wat betreft het aanroepen van God in de Grondwet? Pascal Lamy noemt het
gevecht over de competenties un combat de nègres dans un tunnel. De Fransen
hebben vaak leuke uitdrukkingen. Vervolgens een discussie over het Stabiliteitspact,
waarover ik het voor de hand liggende heb gezegd. Ten slotte Antonio over onze
communicaties. Hij meent dat de volgende vier thema's de komende tijd de publiciteit
zullen beheersen: (1) de uitbreiding; (2) de voorjaarstop; (3) de verhoudingen met
de VS; (4) de Interne Markt.

Zaterdag 11 januari
Stephan Sanders en Xandra Schutte van VN voor een interview over hoe het
minderhedendebat zo heeft kunnen verlopen. Belangrijke momenten: (1) Herman
Vuijsje's boek Vermoorde onschuld uit 1986; (2) mijn artikel in de Volkskrant van
september 1991 en het debat daarna; (3) Paul Scheffers artikel in de NRC van een
paar jaar geleden;
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(4) Pim Fortuyn. Maar het belangrijkste was toch de werkelijkheid: niemand kan die
op den duur ontwijken. 's Avonds naar de opera.

Zaterdag 18 januari
's Middags naar een partijraad in Amersfoort om met Gerrit Zalm te spreken. Heb
hem sommige mensen af- en anderen juist weer aangeraden. Hij heeft het moeilijk.
Ik steun hem waar ik kan. 's Avonds naar Andries Knevel. Ik was ook bij hem op de
laatste zaterdagavond vóór de verkiezingen van 15 mei. Toen heb ik gezegd dat Ad
Melkert niet meer de premier van alle Nederlanders kon zijn. Dat is uitgekomen. Op
de avond van 15 mei heb ik gezegd dat er binnen een jaar weer verkiezingen zouden
komen. (Trouw heeft zich daar nog erg boos over gemaakt.) Dat is uitgekomen. Nu
heb ik gezegd dat een CDA-PvdA-kabinet ervoor zou zorgen dat we binnen twee jaar
weer verkiezingen zouden hebben. Ik ben benieuwd of dat ook uitkomt.

Maandag 20 januari
Eerst naar Brussel per trein, dan per auto op en neer naar het WTC in Amsterdam
waar ik moet spreken op de slotmanifestatie van de VVD over veiligheid. Gerrit Zalm
spreekt ook maar het maakt geen indruk. De gehele pers (incl. tv) is tegen hem hoewel
hij van allen verreweg de meeste ervaring heeft en een uitstekend beleid voorstaat.
Eens te meer word ik getroffen door de grenzeloze oppervlakkigheid van het
papegaaiencircuit der media. De infantilisering van de politiek. Ik ben blij dat ik er
niets meer mee te maken heb.

Dinsdag 21 januari
Ecofin. Een vergadering van tien uur over de belasting op inkomsten uit
spaartegoeden, waarvan de helft rondom de lunchtafel. Ten slotte, na dertien jaar,
een akkoord. Het coëxistentiemodel is terug - hoewel niemand het zo noemt - met
een bronbelasting die ten slotte 35 procent zal bedragen. Een resultaat dat gerust
historisch mag worden genoemd. En 35 procent zal toch behoorlijk ontmoedigend
zijn voor beleggers van zwart geld.

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

218

Woensdag 22 januari
Uit Brussel weer naar Amsterdam om te stemmen. Vandaar naar Schiphol want met
Kate een kleine week naar Londen als cadeau voor haar veertigste verjaardag. We
logeren in mijn club. Daar hoor ik de uitslag. We zijn terug in de jaren tachtig: twee
grote partijen, CDA en PvdA; een middelgrote partij, VVD; en wat klein grut onder
de tien zetels. Maar de twee grote zijn toch een zetel of tien kleiner dan zij toen
waren. De PvdA was 45 zetels op 14 mei, 23 zetels op 16 mei, nu weer 42 zetels.
Van nu af aan is alles mogelijk.

Vrijdag 24 januari
Naar de Royal Academy, naast Piccadilly, voor de tentoonstelling over de Azteken.
Sinds mijn bezoek aan Mexico van 1976 heb ik mij hevig voor hen geïnteresseerd,
in het bijzonder voor hun geloof dat de tijd uiteindelijk ‘op’ is. Zij leefden in het
tijdperk van de ‘vierde zon’. (Volgens Jacques Soustelle: Les Quatre Soleils.)
Interessante tentoonstelling; helaas weinig over het bestuur van dat grote rijk. Daarna
naar de Silver Vaults, waar Kate een paar mandjes van zilver heeft gekocht. 's Avonds
naar Midnight's Children, naar Salman Rushdie. Een aardig toneelstuk, even chaotisch
als India zelf, maar een uur te lang. Gebrek aan kritische zin.

Vrijdag 31 januari
Vanavond zou Maarten Brands in Felix Meritis spreken. Ik vind hem altijd interessant
dus Femke en ik zijn ernaartoe gegaan. Maar we hadden buiten de waard, i.c. Steve
Austen, gerekend. Die had de avond verbouwd tot een feestje te zijner ere. De arme
Maarten Brands moest tezamen met S. Austen en een dame van het Goethe Instituut
de idiote vragen van Hubert Smeets beantwoorden. Daarvoor was de goede man uit
Berlijn gekomen. Smeets is een kloon van Rottenberg. Het was verschrikkelijk. Ben
voor het einde weggelopen. Lily Sprangers fluisterde mij toe: ‘Als ik dit geweten
had, had ik je niet uitgenodigd.’ Die halvegare Smeets wordt nu hoofdredacteur van
De Groene Amsterdammer. Arm blad - waaraan heeft het hem verdiend?
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Maandag 3 februari
Met de trein naar Brussel. De hele reis alleen in mijn coupé zodat ik rustig kon lezen
en telefoneren. Om 18.00 uur een bijeenkomst in de Centre Borschette met ministers
van Gezondheidszorg. Anna Diamantopoulou en David Byrne waren er ook. Het
gaat om een belangrijke zaak: het recht van patiënten om in andere lidstaten behandeld
te worden en daar thuis voor vergoed te worden. Ik laat dit vallen onder de vrijheid
van dienstenverkeer en het Europees Gerechtshof heeft mij gelijk gegeven. Niet alle
ministers zijn het daarmee eens, hoewel er nu al zulk verkeer is, ten dele berustend
op bilaterale overeenkomsten. Het arrest van het Hof is dubbelzinnig ten aanzien
van goedkeuring door officiële instanties om zich over de grens te laten behandelen
dus er valt nog veel te doen. Later in de middag Ierse liefdadigheidsinstellingen die
een BTW-probleem hebben. Daarna de Amerikaanse ambassadeur Rockwell Schnabel
over financiële diensten en het CSI (Container Security Initiative), waarover ik
binnenkort in Washington zal moeten spreken.

Dinsdag 4 februari
Ontbijt met Nederlandse journalisten in het Breydel. Allen geïnteresseerd in mijn
soort bezigheden dus kreeg gelukkig relevante vragen. Broekhuisen van het FD
natuurlijk zeer geïnteresseerd in het CFA-regiem maar kon hem slechts ten dele
geruststellen want moet de interpretatie van het een en ander nog met Mario Monti
afkaarten. Toespraak over de Interne Markt voor het EPC. Daarna gesprek met een
delegatie van het Zweedse parlement over belastingzaken. Aan het einde van de
middag de Europese Verzekeraars (CEA) met hun zorgen over de IAS. Vanavond
zouden we naar de Opera in de Munt gaan: Eine Florentinische Tragödie van
Zemlinsky maar de verwarming in ons appartementsgebouw is uitgevallen wat
verdomd vervelend is. Femke is daarom in Amsterdam gebleven want in Brussel is
het nu koud en öde. Heb geen zin alleen te gaan en heb de kaartjes dus maar aan
Uschi gegeven, die Claudia zou meenemen. In plaats daarvan zijn we, dat wil zeggen
Luuk van Middelaar en ik, naar de Universiteit van Leuven gegaan waar Mario
Vargas Llosa zou spreken en in debat zou gaan met onder anderen de groene minister
van OS. Het onderwerp was de globalisering en Vargas Llosa
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zei dat die tussen democratische staten gunstig uitwerkte. Door zijn verschijning,
retoriek en accent denk ik dat hij zeer overtuigend overkwam. Wat hij zei over het
belang van literatuur was zelfs indrukwekkend en werd terecht met een applaus
ontvangen. De minister van OS daarentegen bracht naar voren, naar aanleiding van
Cuba, dat er toch verschillende modellen van democratie waren. Zo was er in Cuba
veel bos geplant. De jonge Verhofstadt, broer van de premier, maakte daar terecht
gehakt van. Mooie en grote zaal, geheel vol met ongeveer 800 studenten.

Woensdag 5 februari
Commissievergadering. De kwestie Tilgenkamp, die meende de post van
plaatsvervangend DG Landbouw ten onrechte niet gekregen te hebben, daarover een
zaak bij het Hof begon en die won, is weer een week uitgesteld. De Commissie op
haar smalst. Loyola over het Advanced Passenger Information System (APIS) en ik
over het CSI. Problemen met de Data Protection Directive. Ik benadruk de
reciprociteit. De Amerikanen moeten het niet te bont maken. Maar heb ik wel een
mandaat om met de VS te onderhandelen? Invloed van de nieuwe lidstaten. De dag
na de top van Kopenhagen hebben de Polen besloten F-16's te kopen, tegen het advies
van hun luchtmachtstaf in. Fransen pisnijdig. Lamy kondigt een groot debat over de
services publiques aan. 's Middags gesprekken met mijn staf.

Donderdag 6 februari
Ontbijt met Paul Volcker in het Dorint-hotel. God, wat is die man groot! Wat betreft
de International Accounting Standards zegt hij dat het de taak van de Commissie is
het proces te beoordelen maar niet het resultaat zelf. Daar zit wat in, veel zelfs, want
hoe kan de Commissie zelf de IAS gaan beoordelen? Ik in ieder geval niet. Maar dan
moet David Tweedie de Fransen wel eerst overtuigen, te beginnen bij Pébéreau van
de BNP. Vandaar naar Den Haag voor een lunchbijeenkomst met het bestuur van
VNO-NCW. Leuk om Joan Leemhuis en Elco Brinkman weer even te zien. Naar Corona
voor een gesprek met Mark Rutte, een van de coming men van de VVD. Maakt een
goede en vooral sociaal vaardige indruk, net als hij dat vroeger deed toen hij voorzitter
was van de JOVD. Heeft tien jaar voor Unilever ge-
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werkt en weet dus wat marketing is. Hij wil in ieder geval twee termijnen in de
politiek blijven. We zullen zien. Tot slot nog een halfuurtje met een goedgemutste
en optimistische Gerrit Zalm, die terecht hoopt dat de VVD in de oppositie kan blijven.

Dinsdag 11 februari
Weer naar Straatsburg. Lunch met de burgemeester van die stad in een mooie zaal
waar ook de overeenkomst tot oprichting van de Raad van Europa is getekend. De
burgemeester hield een toespraak waarin de voortreffelijkheid van Straatsburg voorop
stond. Heb mijn mond maar gehouden, hoewel het een regelrecht schandaal is. Het
heen en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg is verschrikkelijk duur en
ondoelmatig. Een belachelijke situatie maar vastgelegd in het verdrag en dus alleen
per unanimiteit te wijzigen. Commissievergadering over het General System of
Preferences inzake Colombia. Het GSP moet opnieuw worden gestructureerd want
de waarde is beperkt. Eind volgend jaar loopt het af. Verder maak ik bezwaar - zonder
resultaat - tegen een agentschap. Erkki zegt dat de Juridische Dienst hem daartoe
heeft gedwongen maar even later krijg ik een handgeschreven notitie van Michel
Petite die een andere voorstelling van zaken geeft. Ben dus gewoon verneukt. De
Conventie. Patten over de transatlantische verhoudingen. Vervolgens gesprekje met
minister Buttiglione over inbreukprocedures en over het reilen en zeilen van de
Competitiveness Council. Hij wil een bijeenkomst met ministers op 26 en 27 juli.
Midden in de zomer? Heb hem dat ten stelligste afgeraden. 's Avonds een kort
optreden voor de PPE-groep, die allervriendelijkst voor mij was.

Woensdag 19 februari
Commissievergadering. Schreyer over de décharge door het EP. De verkiezingen
naderen, leden van het EP moeten zich profileren en wat ligt nu meer voor de hand
dan tegen de Commissie te gaan aanplassen? De Conventie. Antonio vertelt dat de
stapel amendementen op de eerste zestien artikelen twintig centimeter hoog is.
Comment faire le tri als er niet wordt gestemd? Financiering van politieke partijen.
Ik ben tegen al zulke financiering. Ingevolge het dictum van Henk Post: nooit als
eerste en nooit alleen, houd ik mijn mond.
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Verder komt ter sprake staf van de kandidaat-lidstaten die moet worden geabsorbeerd.
En dan de stemprocedures bij de ECB na de toetreding van de nieuwe lidstaten. Solbes
en Prodi zijn kritisch over de procedure die de ECB heeft voorgesteld. Maar waarom
eigenlijk? Het BNP van een land mag toch wel meetellen? Pedro: ‘This is the triumph
of the incumbents. We need unanimity and Luxemburg will veto what the Commission
wants.’ Verder Prodi over de ad hoc Europese Raad. Na de lunch een minister uit
Beieren over Basel II en aanverwante zaken. Dan de European Round Table (ERT)
inzake financiën. Die vergadert in Fortis Bank in de Rue Ducale. Een aantal financiële
zwaargewichten is daar aanwezig, onder wie Rijkman Groenink van ABN Amro en
Pébéreau van de BNP. We hebben het over de actuele problemen. Bij het weggaan
vraagt voorzitter Pehr Gyllenhammer weer over Reuters, waarin de oprichter een
golden share heeft ter bescherming tegen de overheid. Ik beloof hem een schriftelijk
antwoord. Ten slotte een toespraak bij Sheinwald voor Britse SME's. Helaas was er
een andere spreker, de (vrouwelijke) voorzitter van de Britse KvK's, die veel te lang
sprak. Waarom doen mensen dat? Heb de uitnodiging ook alleen aangenomen om
de boze persoonlijke brief die Sheinwald mij over Lloyd's heeft geschreven en om
aldus mettre un peu de baume sur sa plaie.

Vrijdag 21 februari
Ontbijt bij de NYSE. Informeel gesprek over Trading Screens en dergelijke. De
NYSE is tegen. Dat was te verwachten. Het zou de concurrentie verhogen. Vervolgens
naar de US Council for International Business, wat niet veel voorstelde. Lunch met
het Institute of International Bankers in de Lotos-club. Dat is een mooi gebouw,
oorspronkelijk neergezet voor een dochter van Vanderbilt. Lijkt een beetje op de
Oriental Club, maar dan duurder in uitvoering. De International Bankers
vertegenwoordigen niet-Amerikaanse banken in New York en ondersteunen dus het
werk van de Commissie. Zo heeft de Commissie - ik heb daar nog een brief over
geschreven - geprotesteerd tegen de Asset Pledge van 5 procent. Die is verminderd
tot 1 procent en dat vinden deze mensen natuurlijk leuk. 's Middags een ontmoeting
met de top van de financiële wereld, onder wie Thain van Goldman Sachs en Stanley
Fisher van de Citigroup.
VS.
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Weer een informeel en dus interessant gesprek. (Hoe informeler, lijkt het wel, des
te interessanter.) Ging vooral over corporate governance. Is het goed de functies van
chairman en CEO te combineren? Ik ben voor checks and balances, dus ik ben tegen.
De Conference Board, hoor ik, ook. Maar deze luitjes zijn vóór. Ten slotte een diner
bij onze vertegenwoordiger hier, John Richardson. Aardige mensen. Ik zat naast Paul
Volcker. Hebben natuurlijk over Irak gesproken. Interessant dat niemand de
Amerikaanse regering verdedigde. In dit land laten de democraten dit punt geheel
liggen. Hier hoor je Al Gore niet over. Iedereen is bang voor onvoldoende patriottisch
te worden gehouden.

Zaterdag 22 februari
Lunch bij Frank Ligtvoet die met zijn partner Nanne Dekking een spectaculair
appartement op East 10th Street bewoont. Ligtvoet was hier cultureel attaché na eerst
de SLAA in de Balie te hebben geleid - daar kent Femke hem ook van. Hier zou hij
de bouw van het Amsterdam House (tegen New York University aan) hebben geleid
maar de UvA heeft zich daar helaas van teruggetrokken. Nu publiceert hij gedichten
(in De Gids). Dekking is afgestudeerd in de kunstgeschiedenis, is hier begonnen met
een galerie op 73rd Street plus consultancy en is zo in contact gekomen met de
Wildenstein-familie, 's werelds grootste kunsthandelaars, hoewel niet in moderne
kunst. Ze hebben ook een huis in Toscane, dus Dekking has struck it rich. Daarna
een gesprek met Frank Verwiel, in mijn hotel, over zijn politieke ambities. Heb hem
aangeraden in NRC Handelsblad te publiceren - onder andere waarom de
farmaceutische industrie haar hoofdkantoren naar de VS (Organon!) aan het
verplaatsen is -, naar wat partijbijeenkomsten te gaan en een gesprek met Gerrit Zalm
te hebben.

Maandag 24 februari
Ontbijttoespraak voor de European American Business Council. Discussie werd
voorgezeten door Stuart Eizenstat, die zich druk maakt over geluiden hier die wijzen
op een boycot van Franse wijnen. Dat zou inderdaad niet best zijn maar of het zover
komt, betwijfel ik. Daarna een ontmoeting met Alan Larson, Undersecretary for
Econo-
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mic, Business and Agricultural affairs op het State Department. De gewone
onderwerpen afgewerkt: Sarbanes-Oxley, trading screens, CSI, APIS, the regulatory
dialogue, etc. Buitengewoon capabele man, nu wat toeschietelijker dan toen wij
elkaar de eerste keer ontmoeten. Lunch met Commissioner for Customs Bonner in
de residentie van onze vertegenwoordiger Burghardt over CSI. Erg standaard. De
Amerikanen hebben er toch maar moeite mee de EU te begrijpen. Vervolgens een
korte maar niet ongeschikte bijeenkomst in het Witte Huis met secretary Snow en
de top twee economische adviseurs van Bush, namelijk Hubbard en Friedman.
Hoofdonderwerp was de regulatory dialogue. Ook de savings directive even genoemd
omdat ‘an effective exchange of information’ wordt vermeld in het communiqué van
de G7, die net bijeengekomen is. Van het Witte Huis naar de Hill, dat wil zeggen
naar Barney Frank, ranking Democrat on the House Financial Services Committee.
Als de Public Company Accounting Oversight Board eenmaal aan de gang is, gaat
de House een hoorzitting over Sarbox houden. Mag de Commissie gehoord worden?
Dat mag. Frank vindt non-executive directors niet meer dan ‘behang’. Ik ben het
daar eigenlijk wel mee eens. Hoe kun je mensen die per maand niet meer dan één of
twee dagen aan de affaires van een onderneming wijden, opzadelen met de
verantwoordelijkheid een nieuwe topman te vinden? Na het weggaan hoor ik van de
Ahold-affaire. Mooie boel. Maar goed dat ik vanochtend heb gezegd dat een
Enron-type schandaal ook in Europa kan voorkomen. Vervolgens een ontmoeting
met drie commissioners van de SEC, maar dan eerst met twee en vervolgens met de
derde apart. De reden is dat drie commissioners een quorum vormen zodat die
bijeenkomst openbaar moet zijn met gepubliceerde agenda en al. Hebben gesproken
over de timeline, het voorgestelde werkprogramma van de regulatory dialogue. Daar
zijn ze het mee eens. Voorts over Sarbox en de expensing of stock options. Ze zijn
afhoudend ten aanzien van trading screens omdat de QIB's (Qualified Institutional
Buyers) sowieso in Europa kunnen kopen, so what's the use? Ik herinner mij dat
Hubbard in het gesprek vanmiddag zei: ‘Be patient and your patience will be
rewarded’, ten aanzien van diezelfde trading screens. Diner met de Securities Industry
Association, met wie ik de vorige keer in het toprestaurant van het WTC in New York
heb gegeten. Alle bekende onderwerpen passeren de revue.
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Dinsdag 25 februari
Congressman Oxley zegt dat hij zich heeft verzet tegen section 402 van Sarbox maar
het mocht niet baten. (Section 402 verbiedt leningen van een onderneming aan de
eigen bestuurders.) Senator Shelby beloofde ook een hearing in de senaat - een
voorkomende en serieuze man uit Alabama. Daarna een kort bezoek aan Starbucks.
Dat viel niet mee. De koffie die ik heb gekregen, smaakte naar niets. De marketing
natuurlijk uitstekend. Daarna een bezoek aan Greenspan. Leuk gesprek over mijn
oude liefde, de economische politiek. Hij vindt alle overnames goed, lijkt het wel.
‘Als twee slechte ondernemingen fuseren, verdwijnt er in ieder geval één.’ Hij vindt
dat Mario Monti's concurrentiebeleid dertig jaar achterloopt. Interessante man. Ten
slotte de vierde commissioner van de SEC, Campos. Hebben hetzelfde besproken als
gisteren. Met de United Airlines naar Brussel.

Maandag 3 maart
Competitiveness Council. En verdomd, we krijgen overeenstemming over het
gemeenschapspatent, na een lunch van vijf uur. Wie had dat gedacht? De doorbraak
is in Berlijn gebeurd. Bij mijn bezoek aan het Bundeskanzleramt zei dr. Geiger al
dat hij een gecentraliseerde jurisdictie aanvaardde. En ook Peter Witt van de ständige
Vertretung zal hebben meegeholpen. Mijn staf - Thierry Stoll, Erik Nooteboom c.s.
- waren opgetogen. Terecht, na al het werk dat ze hebben verzet. Portugees bood
geen weerstand, misschien omdat ik hem heb geholpen met zijn multimunicipal
entities. Net op tijd klaar om aan te zitten aan het diner dat Sheinwald voor John
Mogg gaf in zijn prachtige ambtswoning. Driekwart van de gasten behoorde tot mijn
staf. Ook Mario Monti was er. Heb hem verteld wat Greenspan van zijn
concurrentiebeleid vond.

Woensdag 5 maart
Commissievergadering. In verband met de Conventie vraagt Loyola wat er met het
Euratom-verdrag gaat gebeuren. Goede vraag maar niemand weet het antwoord. Ik
doe verslag over de onderhandelingen met Zwitserland. Pascal zegt dat ik het
bankgeheim legitimeer door te zeggen dat niet-ingezetenen dit kunnen blijven
verwerven
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tegen een bronbelasting van 35 procent. Dat is waar. Maar wat is het alternatief? Een
eerste discussie over de inbreukprocedure tegen Volkswagen. Die gaat niet van een
leien dakje. Verheugen verzet zich als een duivel tegen wijwater. Hij laat zijn oren
wel erg hangen naar Schröder. Dat geldt ook voor Schreyer. Zij waren al heel nationaal
en nu het einde van deze Commissie in zicht komt, is dat helemaal het geval. Het is
een algemeen probleem. Met het einde in zicht denken velen aan de volgende stap
in hun carrière. Pascal Lamy is ook tegen maar om andere redenen. Hij wil
ondernemingen kunnen beschermen tegen overnames. Dat is de typisch Franse reflex.
De Grondwet van Frankrijk is heel eenvoudig: J'interviens donc je suis. Maar er is
toch voldoende twijfel gezaaid. Bij een stemming had ik het waarschijnlijk afgelegd.
Dus wordt het onderwerp verdaagd tot over twee weken. Live to fight another day.

Zondag 9 maart
's Middags een Shell-ontvangst in het Museum voor Oudheden aan het Rapenburg
om mooie Syrische oudheden te bekijken. Een ingewikkelde geschiedenis met
Egyptenaren, Perzen, Armeniërs, Hittieten en Assyriërs. Toen veel gevochten, nu
ook. Mooie beelden. Veel bekenden. Zo waar Wim Kok was er, Shell's nieuwbakken
commissaris. Ton Risseeuw was aan het uithuilen over Getronics, hoewel hij er als
eerste verantwoordelijk voor was. Wie heeft de aankoop van Wang doorgedrukt, ook
al werd de handtekening door zijn opvolger gezet? Wie heeft overigens die opvolger
benoemd?

Dinsdag 11 maart
Naar Straatsburg. Commissievergadering. Neil Kinnock over Mrs. Andreasen en de
décharge. Ik vraag wat er zou gebeuren als we de décharge niet of veel later zouden
krijgen. Moeten we dan allemaal aftreden? Neen, dat niet. Maar wat gebeurt er dan?
Ik krijg geen goede antwoorden. Vooral Prodi is zeer geëxerceerd over de
mogelijkheid van een latere décharge. Waarom is iedereen zo bang voor het EP? Dan
het stuk over de verhouding met de landen ten oosten en ten zuiden van de EU. Ik
vind dat er te veel beloften in worden gedaan. Visa free entry voor Libiërs? Ik moet
er niet aan denken! Ik vind ook dat we nu al moeten zeggen dat Rusland nooit lid
van de EU zal
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worden. Maar men deelt mijn mening niet - vooral Patten niet. Ik ben bang dat deze
muis nog een lange staart zal krijgen.

Vrijdag 14 maart
College over het belang van het eigendom voor Meindert Fennema, hoogleraar te
Amsterdam. Volle zaal met jongens en meisjes die er niet uitzagen maar erg beleefd
vragen stelden. Aardige bijeenkomst. 's Avonds met Luce en Nicolette - en natuurlijk
Femke - gegeten bij Le Quattro Stagioni met het oog op Palmzondag. Erg lawaaiig
en niet erg lekker.

Woensdag 19 maart
Tamelijk fel debat over het VW-Gesetz. Günter tamelijk geëmotioneerd, enigszins in
tegenstelling tot zijn rustige houding van eergisteren. Pascal Lamy gebruikt alle trucs
van de straatvechter: body language, interrupties en verdachtmakingen. Maar ik
kreeg ook steun: van Mario, van David - de oud-advocate general, die goed en
effectief sprak, en niet het minst van de president. Er werd niet gestemd dus het
besluit was unaniem. Er werden ook geen verklaringen voor de notulen afgelegd.
Het was dus klip en klaar een overwinning. Het leukste van zoiets is de blije gezichten
van mijn staf die hier zo lang en zo hard aan hebben gewerkt. Om 16.00 uur een
speciale Ecofin ter bespreking van de tax package en de energiebelasting. Doordat
Oostenrijk toegeeft, hebben we nu eindelijk overeenstemming over het tweede
onderwerp. Het wordt wel een Gruyère-richtlijn vol gaten maar dit is beter dan niets
- na zes jaar. Lag om 00.30 uur in mijn bed.

Zaterdag 22 maart
's Middags een uur of anderhalf gepraat over de verhouding tussen economie en
overheid voor de topkadercursus van de VVD in Hilversum. Veel verteld over de
onderhandelingen van 1994 en 1998. Dat vinden de meeste mensen leuk. Veel
jongeren onder het gehoor, wat bemoedigend is. 's Avonds kwamen Karel en Eithna
van Wolferen eten.
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Dinsdag 25 maart
Toespraak over fraude met kredietkaarten. Minister Lund uit Zweden komt klagen
over de overnamerichtlijn. De laatste keer dat ik met hem heb gesproken was hij PV.
Toen ging het over het invoerregime van Zweden voor alcoholhoudende producten
en waren ze net zo boos als nu. Zwitserse bankiers over ongelijke behandeling in het
kader van de spaartegoedenrichtlijn, maar dat hield niet lang stand. In de middag een
lange sessie met de EMAC maar de dames en heren waren erg vriendelijk voor de
commissaris. Ten slotte voormalig Franse minister Leotard over de BTW op cd's. Hij
moet de andere LS daar maar van weten te overtuigen. Zijn voorstel gaat in tegen
mijn streven, de tariefstructuur van de BTW te vereenvoudigen. Bovendien is de BTW
niet het grootste probleem voor de cd's maar de piraterie. Is de cd-industrie een
verdwijnende? Moet zij plaatsmaken voor de dvd? De lp's zijn ook verdwenen.
Leotard is lid van de Parti Radical en ik had hem graag geholpen maar ik ben bang
dat hij aan het verkeerde eind van het touw trekt.

Woensdag 26 maart
Wim Kok in de Commissie. Hij heeft een rapport geschreven (= laten schrijven) over
de gevolgen van de uitbreiding. Zal vast een goed rapport zijn maar waartoe dient
het? Alle beslissingen zijn al genomen. Wim klaagt dat hij zo hard moet werken en
dat hij zo weinig ondersteuning heeft. Ik vind dat wij veel te slordig met voormalige
ministers-president omspringen. Ze zouden best een auto met chauffeur, een kantoor
met telefoon, computer en secretaresse mogen hebben. Dan zouden ze ook bepaalde
opdrachten van de regering kunnen vervullen. We zijn hier te krenterig. 's Middags
het langverbeide seminar over immigratie. De discussie was in ieder geval aangenaam
van toon en zelfs hier en daar interessant, maar er kwam natuurlijk niets uit. Mijn
papier werd welwillend behandeld. Welnu, ik heb gedaan wat ik kon. Vervolgens
naar Gent, waar ik een toespraak moest houden voor een Nederlands gezelschap.

Woensdag 2 april
Commissievergadering. De Conventie. De exit clause. Ook de LS hebben het recht
op zelfbeschikking. Die clausule is dus overbodig.
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Wat betreft Euratom wil niemand een discussie: de Commissie op haar smalst. Dat
zou eens een Doos van Pandora kunnen zijn. Men onderschat totaal de buitenlandse
politieke gevolgen van onze energieafhankelijkheid van het Midden-Oosten. Olie
tegen $50/bbl? Plus 10 procent moslims van de eigen bevolking? We durven dan
geen pap meer te zeggen. Aan het einde van de middag de Franse minister van Cultuur
Allaigon over het verbod van televisiereclame voor de distributie (zodat supermarchés
moeten adverteren in regionale kranten, die aldus worden gesteund), de pers, boeken
en films. Schoolvoorbeeld van Frans paternalistisch micro-management.

Donderdag 3 april
Een verrassende lunch met het hele kabinet ter gelegenheid van mijn zeventigste
verjaardag. Laurs sprak heel leuk en plagerig. Precies goed. Bracht zelf een paar
anekdotes te berde. Kreeg een mooi cadeau, namelijk een zilveren portretlijst. Alles
bij elkaar ontroerend. Na de lunch Louis Schweitzer, hoofd van Renault en van de
Europese autofabrikanten. Aardige man die het in bijna alles met ons eens is.
Vervolgens haastje-repje naar Amsterdam voor een onderhoud met Oger Lusink. Hij
is bereid de kleding van Babette's Calefax-spelers te sponsoren, wat aardig van hem
is.

Vrijdag 4 april
Mijn zeventigste verjaardag. Wat een leeftijd! Om 10.00 uur vertrekken Femke en
ik naar Athene. Wij komen aan zonder koffer. Femke zeer uit haar humeur want
diners, enz. Koffer komt met de volgende vlucht, die om 00.10 uur aankomt. Ik dring
aan op onmiddellijke bezorging, ook al is het in de nacht. Diner in het hotel. Hans
Hoogervorst en Marisa zijn er ook. Aan tafel naast mevrouw Trichet gezeten.

Zaterdag 5 april
Koffer om 03.00 uur bezorgd. Femke tevreden. Het weer is matig. 's Ochtends mijn
onderwerpen behandeld. Er is nogal wat bezorgdheid over IAS 39. Trichet van de
ECB plus Portugal, Spanje en Italië slaan daar duidelijke taal over uit. Als ik de
Fransen niet aan boord krijg, wordt dat een heel probleem. Verder krijg ik steun voor
verde-
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re démarches in Washington over de registratie van accountants. Diner als gast van
de Griekse Centrale Bank. Mooie das gekregen. Ieder voorzitterschap produceert
zijn eigen das. Met de Zweedse is deze de mooiste.

Dinsdag 8 april
Naar Straatsburg voor de permanence. Commissievergadering. De décharge is
verkregen. Iedereen blij. Pascal Lamy over het GSP dat op de helling moet. De
Conventie. Volgens Barnier wil Giscard d'Estaing een QMV besluit over een Europese
belasting. Ik wens hem veel geluk! Vitorino over een Europese procureur = OM.
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en de Scandinavische landen zijn tegen.
Pedro Solbes over de BEPG. Pascal zegt dat er onvoldoende macro-economische
beleidscoördinatie is. Het is de klassieke Franse lijn: greep krijgen op de ECB. La
ECB doit dialoguer avec les autres politiques. Ik merk op dat indien lidstaten voldoen
aan de BEPG en het SGP er niets aan de hand is. Prodi staat hier aan de verkeerde kant:
‘The € forces us to have more macro-economic coordination.’ Maar waarom? 's
Avonds word ik onder voorwendsel van een Kauppi-dossier naar een ruimte gelokt
waar een receptie voor mij is georganiseerd door Désirée Oen. Ik krijg een toespraak
van Graham Watson, veel wijn, een schilderij van mijzelf (via Toine Manders) en
een diner, waar Annemie Neyts (overgekomen uit Luxemburg) naast mij zat. Allemaal
heel aardig en hartverwarmend.

Zondag 13 april
Ter gelegenheid van mijn zeventigste verjaardag dertig mensen uitgenodigd om te
lunchen in Le Quattro Stagioni en daarna naar het Concertgebouw voor de Johannes
Passion. De lunch was voortreffelijk. Had zelf de rode wijn meegenomen: Pauillac
Haut Bage Libéral. Concert was mooi als altijd hoewel ik sommige solisten niet
overtuigend vond. Heel leuk om al die oude vrienden tevreden met elkaar te zien
kwebbelen.

Dinsdag 15 april
Ontbijt met Nederlandse END's (Experts Nationaux Détachés). Altijd interessant met
zulke mensen te praten. Grote meerderheid is tevre-
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den met het werk voor de Commissie. Klachten betroffen: (1) het Concours, vanwege
de vele feiten die gekend moeten worden, en (2) de verwaarlozing na terugkeer.
Alleen bij sommige departementen (Justitie, V&W) werd de Brusselse tijd als
constituerend bestanddeel van de carrière beschouwd. 's Middags naar Zürich gevlogen
waar ik werd opgewacht door professor Waldburger, de evenknie van Robert Verrue
en dus onze tegenspeler in de zaak van de spaartegoedenrichtlijn. Klein uur rijden
naar Sankt Gallen, een oud stadje aan de grens met Duitsland en ook met Vorarlberg
dat tot Zwitersland wil behoren maar niet wordt toegelaten. Toespraak voor
Waldburgers studenten en overige belangstellenden plus goed gestelde
vragen/antwoorden. Daarna diner met muziek - drie jodelende musici die uit Appenzell
kwamen. Ze maakten zelfs muziek door muntstukjes in schalen te laten ronddraaien,
waar ze dan bovenuit jodelden. Om je dood te lachen. De hele bijeenkomst was
eigenlijk oerbraaf. Iedereen kent elkaar daar natuurlijk.

Woensdag 16 april
Met de KLM terug naar Amsterdam waar Simon mij afhaalt om naar Den Haag te
gaan. Laatste dag voor mijn appartement aan de Gedempte Gracht, in 1992 gekocht
en nu verkocht voor hetzelfde aantal euro's als toen in guldens. Plek van
overwinningen en nederlagen dus enige weemoed maar ook opluchting omdat ik er
nu vanaf ben. Verhuizer Hillebrand is toch nog een kleine twee uur bezig geweest
om alles in te pakken. Moet in de opslag tot ik mijn nieuwe appartement in Amsterdam
heb.

Dinsdag 22 april
Terug naar Brussel. Interview met Elsevier over Pim Fortuyn, die nu een jaar dood
is. Zijn succes schuilde erin dat hij reële problemen met groot theatraal effect over
het voetlicht wist te brengen. Eigenlijk was hij een enfant terrible. Tweede interview
met Netwerk over de EU en in het bijzonder de president daarvan. Ik ben tegen het
interview en dat heb ik hopelijk ook duidelijk gezegd.

Woensdag 23 april
Commissievergadering. Grote verslagenheid bij Prodi want giste-
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ren heeft Giscard d'Estaing (VGE) zonder overleg met wie dan ook een tekst over de
instellingen naar buiten gebracht. Prodi voelt zich voor het blok gezet. De discussie
in het presidium van de Conventie moet vanavond afgesloten zijn. Prodi weet niet
wat te doen. Ik merk op dat alle onderwerpen uit en te na zijn doorgeëxerceerd en
dat er voldoende knappe staf is om onze bezwaren in de juiste woorden tot uitdrukking
te brengen. Dus vort met de geit en om 12 uur een persverklaring afgeven. Akkoord,
zei Prodi, maar dat doe ik niet zelf. Dan gaat het effect ten dele verloren, zeiden vele
collega's. Prodi durft weinig in dit soort omstandigheden. Verder Loyola over Cuba
- discussie wordt uitgesteld tot de volgende week als Chris en Poul er zijn. Ik heb
daarover ook iets mede te delen, namelijk mijn ervaringen met het EP. Dan Prodi
over Athene. Hij toonde zich opgelucht. Men had waardering voor de rol van de
Commissie gehad. Verder had VGE daar conclusies getrokken die niet in verband
stonden met de discussie. Die man ging dus zijn eigen gang. Voorts bracht Prodi het
volgende probleem op: wat doen we met de nieuwe commissarissen na de toetreding
op 1 mei 2004 - tot de nieuwe Commissie functioneert vanaf 1 november 2004?
David Byrne sprak vervolgens over SARS. Verder een waardeloze bijeenkomst van
de Groupe Prosperité onder leiding van Michel Barnier. Dit in het kader van de
Financiële Perspectieven 2007. Een onbegrijpelijke exercitie, omdat Prodi - in
navolging van Delors - een Prodi-pakket wil achterlaten. Aan het einde van de middag
een bijeenkomst van de vier burgemeesters van onze grote steden: de G4, die hier in
het Huis der Provinciën kantoor gaan houden. Heb een enigszins raillerende toespraak
gehouden (door Pim geschreven) die desondanks in de smaak viel. Bijeenkomst werd
voorgezeten door Rinus van Schendelen die beloofde wat aardigs over mij te schrijven.
We zullen zien.

Donderdag 24 april
Ackermann, de nieuwe baas van de Deutsche Bank over de bekende onderwerpen:
Sarbox, IAS, ISD, enz. Gesprekken met de beide DG's. Lunch met Tech Central, de
website waarop Hans Labohm publiceert. Hij was er zelf om een verhaal over de
markteconomie te houden. Ik had gezegd aanwezig te zullen zijn maar niet te willen
spreken, maar kreeg natuurlijk toch het woord. Heel vervelend. In de
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middag een bijeenkomst van leden van de commissie Financiën van de Amsterdamse
gemeenteraad. Geert Dales was er ook bij, hoewel niet als voorzitter. Vervolgens
snel naar Amsterdam, waar VN/happyChaos een debat heeft georganiseerd in hotel
De Arena, in de buurt van het Tropeninstituut - over het onderwerp ‘Godsdienst en
Politiek’. Ik zou de avond openen en een debat tussen Abou Jahjah en Job Cohen
zou het slot zijn. Het was barstensvol. Mijn toespraak werd met zowel applaus als
boegeroep ontvangen. Het debat werd qua uitstraling goed gedaan door Cohen,
hoewel hij voor de hand liggende argumenten over het hoofd zag. Abou Jahjah zei
een aantal verstandige zaken maar ook een paar domme. Hij werd hoe dan ook uit
de islamitische hoek ondersteund. Dat is ook het probleem. De reacties uit die hoek
zijn voorspelbaar en automatisch. Dus hoe bereikt men islamitische studenten?

Vrijdag 25 april
's Avonds een reünie van mijn jaar 1953. Vijftig jaar geleden aangekomen bij het
ASC. Was georganiseerd door Gerd-Jan Ribbink. Op NIA in de Warmoesstraat - nog
lelijker dan de kroeg op de Sarphatistraat. Daar had je nog wat buitenlucht in de zaal;
dit was totaal inpandig. Erik Jurgens was er en sprak aardig. Ribbink was wat
melodramatisch. Ik moest helaas ook spreken (over Europa). Heb leuk gekletst met
Otto Stange. Ook met Ed van Thijn, die mij - enigszins tot mijn verbazing toevertrouwde dat hij ‘niet zo veel problemen’ had met de oorlog tegen Irak maar
beducht was - terecht - voor de gevolgen.

Woensdag 30 april
Commissievergadering. Schreyer over de begroting 2004. Busquin protesteert: ‘Le
message n'est ni clair ni cohérent.’ Kort debatje over Cuba, in het bijzonder over de
overeenkomst van Cotonou. Poul Nielson moest toegeven dat de voordelen daarvan
nu onmogelijk aan Cuba zouden kunnen toevallen, na de jongste ronde van
onderdrukking. Dat was niet precies wat ik namens hem in het EP heb moeten zeggen.
Maar goed, de beslissing van nu is de juiste. Loyola over onderzoek naar waterstof.
De VS gaan daar 1,7 miljard over vijf jaar aan besteden. Prodi over Giscard d'Estaing
en diens tekst, die
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hij gisteren aan de pers heeft prijsgegeven. Moeten we met onze eigen tekst komen
of die van VGE amenderen? Michel Barnier: ‘Giscard a des idées fixes. (1) mettre
fin aux rotations des présidences; (2) une commission restreinte; (3) le Congrès.’
Antonio heeft het over Giscard's tactic de coups d'état. Fischler: misschien een
president van de Raad maar geen parallelle bureaucratie. Die wordt echter
onvermijdelijk.

Woensdag 7 mei
Commissievergadering begint om 07.30 uur. De Conventie. Het
Benelux-memorandum wordt tamelijk ruim besproken. Ik vind het een stommiteit.
De BNL breekt het Atheense front van kleine landen zelf af. Prodi: de Commissie
moet niet alleen efficiënt maar ook representatief zijn. Verheugen beweert dat de 10
kandidaat-lidstaten verbaasd zijn over het BNL-memorandum und sind dagegen. Een
MP van een kandidaat-LS zei dat een president van de EU ein Schlag ins Gesicht was.
Verder de Chemicals Policy - beslissing uitgesteld - en mijn Interne Markt Strategie,
die na een kleine aanpassing wordt aanvaard. 's Avonds een buffet-reception bij mij
thuis voor het voltallige kabinet. Was erg gezellig en werd dus door iedereen
gewaardeerd.

Vrijdag 9 mei
Vanavond begon het familieweekend. Oorspronkelijk had ik gezegd: na het avondeten
zijn jullie allemaal welkom in het hotel Speulderbos in Garderen. Maar ja, Nico met
zijn drie jongens en Kate met haar drie meisjes wilden natuurlijk vroeg eten. Eind
van het liedje was dus dat allen - 14 volwassenen en 6 kinderen - zaten te schransen.
Oergezellig. Hartverwarmend om mijn zes kleinkinderen te zien, leuk ook om de
vriendinnen van mijn beide neven weer te ontmoeten.

Zondag 11 mei
Afscheid na het ontbijt. Femke en ik naar het Kröller-Müller Museum. Zeer onder
de indruk van de prachtige Van Goghs. Vooral Het gele huis zal mij altijd bijblijven.
Einde van de middag terug in Amsterdam.
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Maandag 12 mei
Brussel. 's Avonds Ayaan Hirsi Ali in de kroeg Kitty O'Shea. Ik vond dat ze goed
sprak: goede voorbeelden, goede opbouw, goede conclusie en goed Nederlands. Een
moedige vrouw die veel steun verdient. Heb mijn best gedaan haar aan te moedigen.

Donderdag 15 mei
Naar Versailles voor de Bilderberg Conferentie. Het is mijn derde, na Toronto en
Washington. Ik begin nu een aantal mensen te kennen. Klaas de Vries is er, evenals
Ruys van Heineken en natuurlijk Victor Halberstadt. En Wim Kok. Van de Commissie
Mario Monti, Pascal Lamy en ik. Peter Sutherland is er ook. Van de Amerikanen
Dick Perle - the Prince of Darkness uit de kruisvluchtwapendiscussie - Wolfowitz
en natuurlijk Henry Kissinger. Van de Fransen Thierry de Montbrial van het IFRI en
Pierre Lellouche, nu Deputé voor Chirac.

Vrijdag 16 mei
De Amerikanen komen vooral uit het republikeinse kamp. De hele discussie over
Irak was mij te makkelijk. Ik heb toen maar de redenen van de Europese
terughoudendheid uiteengezet, tot ongenoegen van Conrad Black die (alfabetisch)
naast mij zit. Columnist Friedman was er ook. Hij meent dat de oorlog helemaal niet
om WMD ging maar to prick through the terrorist bubble. Hoe kunnen de Amerikanen
op steun rekenen als hun strategie zo onduidelijk is? 's Avonds kwam de Franse
minister van BZ De Villepin de Franse positie uiteenzetten. Het was een regelrechte
ramp. Hij begon met een foute grap en werd hoe langer hoe emotioneler. Samen met
de Paus bleek hij een oorlog tussen de culturen te hebben verhinderd. Hij sprak lang
en hoe langer hij sprak des te dieper het gat dat hij voor zichzelf aan het graven was.
Een blamage en zeer pijnlijk voor de aanwezige Fransen. Kissinger stak hem nog
een olijftak toe maar die wist hij niet te zien.

Zaterdag 17 mei
's Middags ging het over economische zaken. Ik heb toen maar wat over de
Sarbanes-Oxley Act en de PCAOB gezegd. De reactie van sena-
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tors Corzine en Glen Hubbard (nu helaas niet meer in het Witte Huis) was niet
ongunstig. Hubbard wees erop dat de PCAOB nu wordt voorgezeten door Bill
McDonough, die we van Basel II kennen. Ook dat is niet ongunstig.

Woensdag 21 mei
Commissievergadering begint om 07.30 uur. Lang gesproken over de Conventie.
Prodi wil Barnier en Vitorino ruimte geven om te onderhandelen. De meerderheid
van het college is daartegen, wetende wat dan het resultaat zal zijn. De Conventie
zelf is in ieder geval gemarginaliseerd. Barnier oppert het idee van een economische
Doppelhut. Komt natuurlijk ook uit de hoed van Giscard. Als die er komt, kan de
Commissie wel inpakken. Fischler zegt terecht: geen nieuwe instellingen. Patten
merkt op, ook terecht, dat het mandaat van Laeken de mogelijkheid van opties
uitdrukkelijk noemt. Verheugen wil kurz und unfreundlich sein. Die Manipulation
ist unerträglich. Mehrheit Convention für die Kommission. Wir dürfen nicht flexibel
sein also festhalten. Rotierende Presidentschaft. Poul Nielson: feel deserted by Michel
& Antonio. Naar het schijnt heeft Anna Lindh gezegd dat het resultaat van de
Conventie the point of embarkation van de IGC zal zijn. Barnier klaagt dat Giscard
ne nous comprend pas et ne nous aime pas en dat Antonio en hij alleen staan in het
presidium. Ik merk onder andere het volgende op: (1) geen nieuwe instelling dus
geen president van de unie; (2) bewaar het evenwicht in de EU - zes stoelen voor de
Commissie indien zes voor de Raad; (3) commissieleden moeten geen Raden
voorzitten want dan raken we onze vrijheid van handelen kwijt; (4) Giscard in
Versailles was briljant en bedrieglijk; (5) wat is het mandaat voor Antonio en Michel?
Prodi zegt dat we onze vrijheid behouden en dat er een speciale Commissievergadering
komt als die twee iets radicaals moeten doen. Ten aanzien van de West-Balkan merk
ik op dat we weer veel te makkelijk zijn. Prodi zegt dat ze maar 1 procent van het
EU-BNP betekenen. ‘Ja, maar 30 procent van de maffia,’ antwoord ik. ‘Wat weet jij
nu van de maffia?’ is Prodi's dupliek. MP van Portugal Barroso (ook bij de Bilderberg)
kwam lunchen. Hij vertolkte het klassieke standpunt inzake de IGC, waar ook
Nederland het mee eens zou moeten zijn. Om halfzes een receptie voor alle
ambtenaren van de PV, alle Nederlandse directeuren en
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alle leden van het kabinet. Het is de tweede keer dat ik dit doe. Heeft zeker nut.
Vervolgens een bijeenkomst op de ambassade waar Jan Wolkers sprak. Eerst las hij
voor uit verhalen, daarna beantwoordde hij vragen. Hij maakte een erg sympathieke
indruk. Ik wil nu ook wat van hem lezen.

Dinsdag 3 juni
Naar Luxemburg voor de Ecofin. Na veel vijven en zessen kwam er een oplossing
voor de Italiaanse melkquota: de Italiaanse boeren krijgen nu leningen met een
looptijd van veertien jaar tegen een rente van o procent om hun boetes mee te betalen.
Schandelijk! Maar het deblokkeerde wel het belastingpakket, waaronder de belasting
op inkomsten uit spaartegoeden. Na veertien jaar! Nikos Christodoulakis glom van
tevredenheid. Ik was ook blij, evenals Robert Verrue en zijn mensen.

Woensdag 11 juni
We bespreken de voortgang der zaken in de Conventie. Prodi is bevreesd voor
concurrentie tussen de President van de Raad en de minister van Buitenlandse Zaken
enerzijds, en de President van de Commissie anderzijds. Ik verzet mij tegen de
Europese Raad als instelling. Verder begrijp ik niet hoe alle wettelijke functies in de
Algemene Raad kunnen worden verenigd. Verheugen zegt dat de kandidaat-LS
Gleichberechtigung der Kommissare willen. Lamy mist QMV bij de belastingen.
Antonio zegt dat de Algemene Raad zou bestaan uit ministers voor de EU en
vakministers. Prodi: The Convention was supposed to improve on Nice and now Nice
has become the target. Verheugen behoudt zich het recht voor in het openbaar te
zeggen wat hij vindt. 's Avonds de tennisfinale. Voor de prijsuitreiking speel ik nog
een partijtje met Sue Binns, weer slecht. Moet daar toch iets aan doen.

Donderdag 12 juni
Ontbijt met SEC-commissioner Roel Campos. Gisteren heeft hij een toespraak
gehouden waarin hij mutual recognition van de hand wees. Dat voorspelt weinig
goeds. Wat voor zin heeft een regulatory dialogue als je er niets mee bereikt? Lunch
met onze PV Tom de Bruijn in zijn nieuwe huis. Om 14.00 uur een extra
Commissiever-
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gadering ter bespreking van de Conventie. Ik stel voor een formeel amendement in
te dienen over de samenstelling van de Commissie. Was verder heel kritisch over
dat hele gedoe. Moest vroeg weg en wist dus niet hoe dit zou aflopen. In ieder geval
bedankte Prodi mij voor mijn interventie. Vervolgens een lange vergadering over
het verraderlijke artikel 56: liberalisatie van het kapitaalverkeer. Marenco van de JD
kwam laat want had de Commissievergadering moeten volgen. Hij vertelde dat Prodi
ten slotte toch niet had besloten een formeel amendement in te dienen. Over artikel
56 bereiken we geen conclusie - dat moet wachten tot een andere keer. Naar
Antwerpen voor een door Derk-Jan geschreven toespraak over Elsschot. Genereus
publiek van een man of honderd in het gebouw van de KBC. Mijn toespraak ging
over Elsschot en het kapitalisme: Boorman en Laarman, Lijmen en Het Been.

Maandag 16 juni
Dagje Nederland. Bloedafgifte ziekenhuis Amstelveen, apotheek. Naar mijn nieuwe
Amstel appartement voor een indringend gesprek met de aannemer over de vaste
inrichting. Naar Haarlem voor een lesje ‘Europa, in het bijzonder de Uitbreiding’
aan een basisschool (de Beatrix School). Heel aardig. De kinderen hadden vragen
ingestudeerd, zoals: ‘Heeft de uitbreiding ook nadelen’, die niet altijd makkelijk en
kort te beantwoorden waren. Vandaar naar Leiden, waar een afspraak (in de kroeg
Papengracht hoek Gerecht) met mijn oude medewerker Diederik van de Walle. Ten
slotte naar Rotterdam voor een diner met J.P. Balkenende, in Nederlands enige
driesterrenrestaurant, fantastisch gelegen in een park aan de Maas. Balkenende zei
weinig, vroeg des te meer. Over de Conventie, de uitbreiding, Turkije en zo meer.
Mede ter voorbereiding van het Nederlandse voorzitterschap, tweede helft volgend
jaar. Het enige punt waarop hij duidelijk reageerde, was het verwijt dat Nederland
‘er in Europa niet meer toedeed’. Die kritiek is inderdaad belachelijk. Heb hem
gewezen op het initiatief van Rob Riemen (Nexus) om naast de politieke top in
december 2004 ook een intellectuele top te organiseren.
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Woensdag 18 juni
David Byrne over zijn Unfair Trading-initiatief. Dat vind ik maar een moeizame
zaak. Er zitten goede kanten aan, maar het maakt toch te veel inbreuk op de
subsidiariteit. Die snijdt geen hout hier. De Commissie heeft geen enkele boodschap
aan de subsidiariteit. Wat goed is, moet door ons worden gedaan. Zo voedt de
Commissie de weerstand tegen ‘Brussel’ in de LS. Dan Eurostat, de volgende affaire.
De Commissie heeft in twee weken meer ontdekt dan de hele OLAF in vier jaar. Maar
waarom is het bij ons zo laat bekend geworden? Daarna de Conventie. Hoe te
vermijden dat er een zelfstandige diplomatieke dienst komt ten gerieve van Joschka
Fischer? Wie zou die dienst gaan bemannen? Wat zou er met onze eigen
vertegenwoordiging gaan gebeuren? Kyoto en kernenergie. Het Belgische probleem
met de Coördinatiecentra. Een grote meerderheid wil de Belgen voor het gerecht
slepen. Prodi zit in een moeilijk parket want Verhofstadt wil deze zaak met hem in
Thessaloniki tijdens de Europese Raad bespreken. 's Middags een kort optreden voor
de Brabantdag van het EP-lid Toine Manders. Goede volksvertegenwoordiger, net
als Jos van Reij. Anderhalf uur les van Frau Pfänder. Vraag me af of het wat uithaalt.
Maar ze boeit me toch elke keer weer. 's Avonds in de stad gegeten met Erik en
Riemke van Bruggen, die bij ons logeren.

Zaterdag 21 juni
Reünie van Lubbers I & II. De dames en heren kwamen 's middags aan in het
Hyatt-hotel, naast de deur. Na aankomst gingen we naar het Solvay House, ook
Avenue Louise, wat een prachtig specimen van de art nouveau is. Femke, wier idee
dit was, had ook twee Nederlandstalige gidsen op de kop weten te tikken, die er een
interessant verhaal van hebben gemaakt. Ik vond het bezoek zeer de moeite waard
en denk dat allen dat vonden. Vervolgens een diner thuis bij de Rudings, in hun tuin,
wat gezien het mooie weer buitengewoon leuk was. Het was ook aardig zo vele
oud-collega's weer te ontmoeten. Sommigen daarvan had ik in jaren niet gezien,
zoals Marius van Amelsvoort en Piet van Zeil.
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Donderdag 26 juni
Brinkhorst op bezoek, de nieuwe minister van Economische Zaken. Ook hij wil een
‘geïntegreerde concurrentiepolitiek’. Maar die hebben we al: de Lissabon-strategie.
Zo heeft iedereen zijn eigen learning curve. Het is om moedeloos van te worden. 's
Middags moest ik spreken op een zogenaamde netwerkbijeenkomst met Nederlandse
ambtenaren uit Den Haag en Brussel, alles bij elkaar zo'n man of honderd. Brinkhorst
sprak ook en ging over op het Engels toen Liikanen binnenkwam. En hij bleef in het
Engels spreken. Vervolgens kwam de Chinese commissioner voor de douane Mu
Xinsheng. Ik heb hem vooral aangesproken ter zake van de namaakproducten. Dat
is een miljardenbusiness en veel daarvan komt uit China. Daar waren ze zelf nu ook
achter gekomen. Maar of er wat gebeurt? Misschien moet ik zelf naar Peking om
stampij te maken. 's Avonds een wine and cheese party bij Michiel Patijn. Prachtig
weer dus we hebben in de tuin kunnen zitten, wat heel aangenaam was.

Woensdag 2 juli
Interview met lord Inglewood. Aardige man uit het Lake District. Tory maar geen
euroscepticus. Zijn opvattingen liggen dicht bij de mijne. Berlusconi sprak in het EP
en werd door veel Europarlementariërs warm onthaald. Een van hen, de Duitse
socialist Schulz, was in het bijzonder provocerend. Berlusconi maakte daarop de
grote fout te zeggen dat hij, Schulz, geschikt was de rol van Kapo te spelen in een
film over concentratiekampen die in Italië werd gemaakt. Ophef. Lunch met de
liberalen en na de lunch de Griekse mevrouw Zorba die tot mijn verbazing kwam
pleiten tegen de verlaging van de BTW op cd's. Met het vliegtuig terug naar Brussel.

Vrijdag 4 juli
Rome. Bilaterale gesprekken met de Italiaanse ministers. Wonder boven wonder kan
ik goed opschieten met Giulio Tremonti. Geluncht in weer zo'n fantastisch gebouw,
de Villa Madama. 's Avonds gegeten met Michaël Zeeman in een Sardijns restaurant.
Het was geen oninteressant gesprek, in het bijzonder wat betreft Berlusconi. Daarover
meende Michael drie dingen: (1) ten eerste had Berlusconi zich in het EP net zo
gedragen als in het Italiaanse parlement ge-
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bruikelijk is, waar men elkaar rustig voor imbeciel of leugenaar uitmaakt; (2) wat
betreft de linkse vooringenomenheid van de rechters gaf Berlusconi zijn opposanten
een koekje van eigen deeg; en (3) meer dan de helft van de stemmen waren toch
maar op Forza Italia uitgebracht. Hoe kan dat? Kortom, Michaël Zeeman deelde niet
het algemene vooroordeel tegen Berlusconi. Hij had daarover ook in de VK
geschreven, reden waarom sommige ‘ingezonden-brieven-schrijvers’ hem voor fascist
hadden uitgemaakt. ‘Fascist’ is een Passepartout Verleumdung, heb ik hem daarop
gezegd. Hij verwacht nog zo'n jaar of tien in Rome te zullen wonen en werkt aan een
boek over het verband tussen literatuur en politiek.

Maandag 7 juli
Met de trein naar Den Haag en vandaar met Hans Hoogervorst per auto naar Brussel.
We moeten namelijk naar dezelfde bijeenkomst, die over Patient Mobility. In de auto
nemen we de Nederlandse politiek door. Hans is tamelijk optimistisch. Het
regeerakkoord is stevig. D66 zal geen crisis maken want dan verdwijnen ze.
Bovendien schijnt Dittrich mee te vallen. Wij willen doorzetten. En het CDA wil
pertinent niet met de PvdA regeren, ook al - maar niet alleen - vanwege de invloed
van Jan Peter Balkenende. Dat was ten tijde van het kabinet Van Agt-Wiegel wel
wat anders, met Ruud fractievoorzitter van het CDA, Albeda als ‘vlieg-in-de-zalf’ in
het kabinet en tien loyalisten, onder wie het duo ‘Stef-en-ik’. Die Patient Mobility
gaat over een belangrijke zaak, namelijk patiënten die ‘over de grens’ worden
geholpen en thuis daarvoor worden vergoed. Het Hof beschouwt dat als export van
medische diensten en dan komen de regels van de Interne Markt in het spel. Ik
ondersteun dat zeer maar wat gaat er na de uitbreiding gebeuren? Vervolgens komt
Bibi de Vries langs, nu vice-voorzitter van de VVD-fractie, om te praten over
pensioenen. Ze maakt een rustige en weloverwogen, dus goede indruk. Om 18.00
uur recipieerde Carla Peijs in het EP vanwege haar benoeming tot minister van Verkeer
en Waterstaat. Lijkt mij een goede keus. Ik kon haar wel waarderen in het EP. Hanja
Maij was er ook: die wordt commissaris van de koningin in Noord-Brabant. Ik wens
haar geluk. Van Agt kon het er niet uithouden en is naar Tokio gevlucht. Ten slotte
een CEPS-diner met de Italiaanse minister van BZ over het Ita-
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liaanse voorzitterschap. Alleen schriftelijke vragen mochten worden ingediend, wat
een zwaktebod is. Onno Ruding zat voor. Een dikke honderd mensen waren aanwezig.
Helaas was ik de enige commissaris. Ik heb toch maar een mondelinge vraag gesteld:
wil Italië de EU uitbreiding met Rusland of niet? Dat had Berlusconi namelijk
voorgesteld. Kreeg een vaag antwoord over Europese waarden. Waardeloos. Maar
wat moet je ook als ordentelijke minister onder een MP als Berlusconi?

Woensdag 9 juli
Patten over een breder Europa. Ik waarschuw nog maar eens voor het voeding geven
aan verwachtingen die straks niet worden vervuld. Dan de Eurostat-ellende. Fischler
vraagt terecht: is het wel mogelijk ons functioneren te controleren? Dat zou een
argument moeten zijn om onze activiteiten te beperken. Lang en verwarrend debat
over stem cell research. Ik steun Philippe Busquin. Discussie Pascal/Viviane over
QMV ter zake van cultuur. Pascal wil QMV voor het geval dat de EU tegen de
Amerikanen moet optreden. Unanimiteit zou betekenen dat Washington via een van
de nieuwe LS alles kan frustreren. He has a point. Ingebrekestelling van AU. Interview
met Twee Vandaag. Bröcker van PWC over auditors. Hij zit in de top van die
onderneming. Interessant om met hem te praten. Gegeten in Dorint restaurant met
de boys, zoals Katinka ze noemt: Derk-Jan, Hans en Luuk. Ik had namelijk een
cadeaucheque van Dorint gekregen voor een diner (incl. wijn) voor vier personen.
Dus dat hebben we maar verorberd.

Vrijdag 11 juli
Londen. Geslapen in de Oriental Club. Auto gehaald in Waterloo Station. Daarna
drie uur rijden om naar ons hotel in de buurt van Glyndebourne te komen. Zo leer je
de eindeloze voorsteden van Londen wel kennen. We zouden lunchen met de
Lambsdorffs, die ik in Heathrow had laten afhalen, in het oude huis van Peter Dunn.
Het huis - hotel dus - was zo'n vijfhonderd jaar in zijn familie geweest. Peter vertelde
dat er een tijd was geweest waarin tijdens diners in country homes er twee
gespreksonderwerpen waren: kanker en Lloyd's. Om 15.00 uur gingen we naar
Glyndebourne, in black tie
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en avondjurk, zodat we nog enige tijd hadden om de tuin te bekijken. Het weer was
schitterend. Ik had Peter Dunn gevraagd voor de picknick te zorgen, inclusief een
tafel en vier stoelen. We hebben daar in het midden van het grasveld gezeten, bij
vallende avond en fraai uitzicht. Het was feëriek. Otto en Alexandra vonden het ook
geweldig. Maar de Idomeneo hoef ik nooit meer te zien. Ellenlang en een tegenvaller
vergeleken met Don Giovanni, de Nozze en zelfs Die Zauberflöte. Maar ja, ook
Homerus slaapt wel eens. Het huis van Peter Dunn is mooi. Ik zou er graag nog eens
naar teruggaan maar dan op een wat doelmatiger wijze. Nu moesten we immers nog
naar London Airport. De Lambsdorffs vertrokken eerder met dezelfde auto en
chauffeur die hen had afgehaald. Vlak voor ons vertrek zagen we nog de meisjes
Rauwerda, nu allebei getrouwd. Peter was in aantocht maar we moesten weg. De
tocht naar London Airport ging gesmeerd. Leuk geluncht aan de Theems vlak bij
Hampton Court. Dit is de laatste uitspatting naar aanleiding van mijn zeventigste
verjaardag. Terug naar Amsterdam en meteen met de auto naar Brussel vanwege dat
verdomde seminar morgen.

Donderdag 17 juli
Redelijk getennist met Charles. Daarna de gewone gesprekken. Ik zou lunchen met
André Leysen om over de Duitse corporate governance te spreken maar die liet het
afweten. Naar Den Haag. Gedineerd bij Julien, vlak bij Des Indes, op uitnodiging
van Jeroen van der Veer, de CEO van Shell. Andere gasten waren Ernst Werner, Jan
Chouffoer, Jan Slechte en Just Montijn. De eerste twee hebben het tot lid van de
Raad van Bestuur geschopt, de laatste twee niet. We hebben het gehad over het
geringe aantal Nederlanders in de hogere rangen van Shell. Ik contrasteer de
rekrutering bij Shell (alles in het Engels) met die bij de Commissie (ieder in zijn
eigen taal). Verder over de vraag, wie de leden van de RvB moet benoemen: de
overige leden van de RvB of de commissarissen? Volgens mij de eersten want de
commissarissen weten te weinig van het bedrijf af. Ten slotte noemde ik de Shell-film
Borgo a Monzano, die midden jaren zestig is gemaakt over een Italiaans dorpje in
de bergen en wat Shell daarvoor heeft betekend. Het zou aardig zijn te bezien hoe
het dat dorpje is vergaan in de tussenliggende veertig jaren. Alles bij elkaar een
aardige avond. Ik heb heel wat opgegeven toen ik Shell verliet.
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Zaterdag 23 augustus
Vroeg op om op tijd in Edinburgh te zijn voor het festival. Daar werden wij opgewacht
door Elizabeth Holt, de directeur van ons kantoor in Schotland. Lunch met een zekere
Murray, die government relations voor Standard Life doet. Op uitnodiging van
Standard Life naar De meeuw van Tsjechov. Regie van Peter Stein, reden waarom
vooral Femke deze voorstelling wilde zien. Die was mooi, maar ik vond de
voorstelling van de Theater Compagnie mooier. Fiona Shaw als Arkadina was mooi,
maar Sylvia Poorta was dat ook. Bovendien is het hoe dan ook een glansrol. Maar
Jodhi May vond ik matig in de laatste scène en zeker niet zo goed als Halina Reijn.
Toch de moeite waard. 's Avonds als gast van Scottish Widows naar de Zesde van
Mahler. Afschuwelijke muziek zonder kop of staart. Erger dan Wagner. En dan: vijf
man voor het slagwerk; zestien celli; tien trompetten. Ik weet het: het was het
European Union Youth Orchestra en het stond onder leiding van Bernard Haitink.
Maar het was niet om aan te horen. Toch volgde ovatie na ovatie. De kritische zin
verdwijnt dus niet alleen uit Nederland. Na afloop een souper in het gebouw van
Scottish Widows: met mooi uitzicht op Edinburgh. Femke en ik zijn voor het dessert
naar ons hotel gegaan (in New Town) want we waren moe.

Maandag 25 augustus
Vandaag was Fringe-day. Aan het einde van de ochtend Elizavieta Bam van Daniil
Harms, geschreven in 1927. Harms is vermoord in 1942. Een onbegrijpelijk stuk,
zwaar onder de invloed van het Russische futurisme. Tekst was niet te volgen,
mise-en-scène leek nergens op. Weg ermee. Vervolgens Under Milkwood van Dylan
Thomas. Een onemanshow door Guy Masterson en een echte tour de force, want hij
speelde elk personage zonder dat iemand eraan te pas kwam. Alleen wat geluiden,
zoals een orgel (Organ Morgan) of een varken. Thomas beschrijft een verdwenen
wereld: de Romantiek. We luisteren belangstellend maar zijn nu met andere zaken
bezig. Aan het begin van de avond Sexual Perversity in Chicago door David Mamet.
Knappe dialogen over twee onaantrekkelijke mannen en dito dames, en hun
verhoudingen. Tsjechov schrijft ook over verhoudingen maar dit ging uitsluitend
over seks en hoe de verwachtingspa-
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tronen van mannen en vrouwen verschillen. Geschreven in de jaren zeventig, de
let-it-all-hang-out-jaren. Het laat zien wat daar het gevolg van is. Goed gespeeld,
knap gemaakt maar No Thanx. Vervolgens goed gegeten in het hotel de Scotsman.
Ten slotte The Bouncers. Een vorm van studentencabaret door vier jongens die
voornamelijk de bouncers van een nachtclub zijn maar ook andere personages
verbeelden. ‘This is the working class with no options left,’ zegt een van hen en ik
moest denken aan die Britse jongens die een weekendje Amsterdam doen just to get
pissed. Voorlopig geen behoefte aan meer fringe.

Dinsdag 26 augustus
De Monnet-tentoonstelling in het museum aan Princess Street. Prachtige schilderijen,
alle tachtig uit de periode 1878-1883, de tijd waarin Monnet het zo moeilijk had:
vrouw overleden (waarvan heel mooi schilderij op haar doodsbed), mecenas failliet,
veel schulden. Interessante catalogus die duidelijk maakte hoe zeer Frankrijk in die
tijd in economisch opzicht achterliep. 's Avonds Quasthof, een
thalidomide/softenonslachtoffer in Usher Hall met liederen van Schubert, Wolf en
Brahms. Femke vindt hem mooier dan Dietrich Fischer-Dieskau want minder
nadrukkelijk, maar ik ben daar nog zo zeker niet van. In ieder geval is het een
overwinning van de geest over het lichaam. Martijn Sanders en Floor Maljers waren
er ook met vrouwen. Zij hadden twee dagen in het binnenland gewandeld. Moeten
wij ook eens doen.

Dinsdag 2 september
Straatsburg. 's Ochtends mevrouw Cederschiöld over PNR (Passenger Name Record).
Morgen ontmoet ik nog een drietal personen over hetzelfde onderwerp. Daarna een
interview van een uur met Pat Cox voor mijn boek. Kan merken dat hij
televisiepresentator is geweest want hij geeft mooie, afgeronde antwoorden. 's
Middags de gebruikelijke Commissievergadering. Lamy over de bilaterale
investeringsbeschermingsovereenkomsten. Hij wil met de Amerikanen concluderen,
maar zonder financiële paragraaf, zodat Pedro Solbes en ik in de kou komen te staan.
Doha. Pascal zegt: Tout le monde a des pieds froids sauf nous. C'est inconfortable.
Hij zegt verder dat 70 procent
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van de douanerechten die door ontwikkelingslanden worden betaald, geïncasseerd
worden door andere ontwikkelingslanden. Dan kom ik met mijn PNR. Ik vertel dat
ik de volgende week de LIBE-commissie ga zeggen dat ik niet kan concluderen dat
de Amerikaanse databescherming adequaat is. Slechts met moeite kan ik mijn collega's
daarvan overtuigen. Ook Chris Patten heeft slappe knieën. Verder Prodi over de IGC.
Hij zegt dat er steeds meer polarisatie tussen kleine en grote lidstaten is. Dat is waar
maar wat doen we eraan?

Donderdag 4 september
Om 09.00 uur een vergadering over de Nederlandse gezondheidszorg, die strijdig
met de Europese regelgeving zou zijn. Ik geloof daar niets van. Daarna het gewone
menu: debriefing, Schaub en Verrue. Voor de lunch heeft Schaub mij uitgenodigd
in een chic restaurant. Hij zit nu een jaar op Markt en is erg in zijn sas met deze baan.
Daarna met de auto naar Nederland alwaar om 18.00 uur het BPO op financiën. Het
was leuk al die mensen weer te zien, zittend tussen Hans Hoogervorst en Gerrit Zalm.
Belangrijkste onderwerp was: wel of niet referendum over het resultaat van de IGC.
Ik ben altijd tegen referenda geweest maar dit zou wel twee voordelen hebben: (1)
eindelijk een openbaar debat over de EU buiten de Kamer; (2) dan ook een referendum
over de toetreding van Turkije, die ik de ‘zaak der zaken’ heb genoemd. Na afloop
wat napraten bij Jozias thuis.

Zaterdag 6 september
Venetië. We lopen naar de Biënnale. Wat ik zie, vind ik voor het overgrote deel
afschuwelijk. Invalletjes, trucs, pretentieuze rommel. Alleen twee paviljoens konden
mij boeien: het Israëlische met video-opnamen van lopende mensen en het Russische
door de juxtapositie van een droomwereld met de grauwe werkelijkheid. Dat zijn
ook de twee landen waar de mensen een verhaal hebben. Wie heeft dat nu in
West-Europa? Het onderschrijft de stelling van Heiner Müller: Hamlet opvoeren in
het westen heeft geen zin want daar bestaan de mensen niet echt. Sie atmen nur.
(Waarop ik vroeg: ‘Haben Sie vielleicht zu viel Hegel gelesen?’)

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

247

Woensdag 10 september
Commissie over verhouding met China. Heb verteld over bezoek van commissioner
Mu aan mij en het grote probleem van de namaak. Dan Eurostat. Er zijn geen
aanwijzingen dat het geld op de geheime rekeningen is gebruikt voor persoonlijk
gewin. Dus tot nog toe geen bewijs voor corruptie. Vervolgens een van Prodi's
lievelingsonderwerpen: de waterstofeconomie. Maar men zal toch eerst waterstof
moeten produceren, waarvoor elektriciteit nodig is. Wat wij daar dus mee opschieten?
Dan de economie. Het draait natuurlijk om het SGP, met de bekende voor- en
tegenstanders. Ik spreek over de negatieve budgetneutrale multiplier. Pedro is bezorgd
over de Fransen. Hij vindt de recente uitlatingen van Raffarin onaanvaardbaar. Dat
zijn ze ook. Prodi zegt dat we het SGP nu - in een toestand van crisis - niet kunnen
veranderen. 's Middags bezoek van Alain Levy van de Europese bankiers met de
gewone onderwerpen.

Woensdag 17 september
Commissie. Prodi over de vermoorde Anna Lindh. Tamelijk lang debat over Alsthom.
Frankrijk weigert de structurele aard van zijn interventie te wijzigen. Prodi over de
deïndustrialisatie. Het lijken de jaren tachtig wel. Ik hekel de interventies van Schröder
(Dosenpfand) en Chirac (Marais Poitevin). Prodi antwoordt dat hij voortdurend met
regeringsleiders ‘dialogen’ heeft. Anna Diamantopoulou: ‘There is an atmosphere
that France does what it wants.’ Poul Nielson: ‘The authority of the Commission is
at stake.’ Mario heeft een iets mildere benadering in petto en die gaan we dan maar
toepassen. Verder over de Conventie. Margot en anderen over de bosbranden van
deze zomer. 's Middags een gesprek met herverzekeraars, een interview met The New
York Times over PNR en ten slotte naar het net aangekochte fraaie pand van de
Scientology-kerk aan de Wetstraat. Ik ben met die mensen in aanraking gekomen
door hun Narconon-project in Zutphen, waar verslaafden onder straffe begeleiding
afkicken. Ik vond dat programma bizar maar we moeten praktisch blijven: wat werkt,
dat werkt. En het werkt, zeggen ze.

Maandag 22 september
Een waardeloze Comp Council. Brinkhorst wilde een debat over een
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‘geïntegreerde concurrentie strategie’. Die hebben wij al. Het is de Lissabon-strategie.
Totaal overbodig dus en leidt ons af van het enige belangrijke, namelijk het
aanvaarden van commissievoorstellen. Er volgde een onvoorstelbaar geouwehoer
vol ronkende gemeenplaatsen. De Raad op zijn slechtst. Aan het einde van de middag
kwam Asa Hutchinson langs, de tweede man onder Tom Ridge, secretary van het
Homeland Security Department. Begon mij enorm te vleien. Niets maakt me zo
achterdochtig als dat. Verder gaf hij geen cent toe. Dus dat wordt hard tegen hard.
Helaas, I am dealing from a weak hand. 's Avonds een vlucht naar Straatsburg.

Dinsdag 23 september
Eerst het rapport-McCarthy. De open software-mensen hebben enorm gelobbyd - op
het agressieve af. Ik ben niet gerust op de afloop en Arlene M. ook niet. Ze begint
nu zelfs de steun van haar eigen groep (de PSE) te verliezen. Vervolgens de
minister-president van Roemenië, die ons (plenair) komt vertellen dat de behandeling
van minderheden in zijn land voorbeeldig is en pleit voor de toetreding van Turkije
en de West-Balkans. In de Commissievergadering praten we eerst over de
Alsthom-affaire. Pascal schetst de nationalistische reacties van de Franse pers jegens
de bureaucratie in Brussel. Ahurisants noemt hij die. Dan de Eurostat-affaire. Ik houd
een krachtig pleidooi voor Solbes zonder zijn naam te noemen. Anderen vallen mij
bij. Aan het einde van de discussie zegt Prodi dat hij niet uit is op het hoofd van de
een of andere commissaris. Daarna Cancun. Pascal legt uit wat de werkelijke redenen
voor het échec zijn: (1) post-Irak; (2) de productiviteit van China; (3) het feit dat er
twee ‘syndicats’ zijn: een van de pays émergeants en een tweede van de armste
landen. Na de bijeenkomst gepraat met Graham Watson over wat ik de ELDR-groep
's avonds zou gaan zeggen. Daar heb ik het gehad over de onmogelijke positie van
OLAF - onafhankelijk maar toch onderdeel van het commissieapparaat. Werd
ondersteund door Colette Flesch. De groep maakte een vrij rustige indruk, afgezien
van een wat opgewonden Deen (Sörensen). Jan Mulder, een van de felste critici, was
er helaas niet. 's Avonds laat het rapport-Theresa Villiers over de Investment Services
Directives.
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Woensdag 1 oktober
Commissievergadering. David zegt dat het stijgende alcoholgebruik een
Noord-Europees probleem is. Het zuiden heeft er weinig last van. Bezoek van Ciampi.
De gebruikelijke retorica. Prodi over zijn ontmoeting met de Conférence des
Présidents over Eurostat. Veel gezeur. Prodi wil de ingebrekestelling inzake de
Dosenpfand een paar weken uitstellen. Ik hoor dat Schröder hem vijf minuten aan
de telefoon heeft gehad en heeft gedreigd met problemen in de IGC. Wel erg
teleurstellend. Analyse van het Zweedse Neen: 52 procent van de stemmers stemde
wegens hun algemene mening over de EU. 's Middags urenlang gesproken over de
Financiële Vooruitzichten. Eigenlijk een beschamende vertoning. Ik verzet me tegen
hogere EU-uitgaven (met Verheugen), tegen een Europese belasting en tegen het
regionale fonds. Ik ga voor het einde weg want Hans Hoogervorst en zijn mensen
komen op bezoek. Het is de eerste keer dat ik Hans in zijn nieuwe hoedanigheid van
minister van Volksgezondheid ontmoet. Hij komt praten over de nieuwe inrichting
van de gezondheidszorg en of die wel in overeenstemming met de Europese wetgeving
zou zijn. Wij vinden van wel, wat een hele opluchting voor hem was. Heb Hans
daarop mee naar huis genomen waar Femke een maaltijd had klaarstaan. Luuk van
Middelaar was er ook. Ik wilde Hans kennis met hem laten maken. Hans stelde voor
dat Jozias Luuk zou ontmoeten want Jozias zocht een politieke assistent.

Vrijdag 3 oktober
Terug via London City Airport. Er is daar een restaurant waar je aardig over het
water kunt uitkijken en ook een uitstekende shoeshine service (kosten £4,-). Verder
een rustig vliegveld - alleen dat al is aangenaam. Om 17.00 uur interview met Michèle
de Waard van de NRC. Haar krant heeft onlangs in een hoofdartikel gemeend dat ik
herbenoembaar ben en dat zij haar oppositie tegen mijn benoeming vier jaar geleden
daarmee weer goed heeft gemaakt. Vooruit dan maar. Een krant vier jaar lang in de
ijskast stoppen doet wonderen.

Woensdag 8 oktober
Commissievergadering. Maar eerst een ontbijt met Pascal Lamy over
oorsprongsregels. Hij wil een Made in Europe-oorsprong invoe-
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ren. We spreken af de drie DG's (Liikanen was er ook bij) ernaar te laten kijken. Ik
breng het GSP op en releveer het Nederlandse debat tussen mondialisten en
regionalisten, zeggende dat ikzelf een mondialist ben. Pascal zegt dat ook te zijn.
Dat is in ieder geval iets. Hij komt vervolgens op de nieuwe internationale
arbeidsverdeling in verband met de deïndustrialisatie. Hier spits ik mijn oren. Pascal
wil een ‘Lissabon-II’. Dit gaat onvermijdelijk de kant van staatsinterventionisme en
protectionisme op. Houd de boot dus af. Ten slotte zegt hij dat mijn inbreukprocedure
tegen Parijs vanwege de PEA art 56 une provocation qui va empirer le débat is. Ja,
hij kan me wat. In de Commissievergadering zelf een discussie tussen Loyola en mij
over PNR. Zij probeert de dans te ontspringen door een juridische redenering van
likmevestje, als zou de CRS-verordening er niets mee te maken hebben. We vragen
de Juridische Dienst dit uit te zoeken. Verder over het Franse tekort. Pedro wil Parijs
een jaar extra geven. Dat is niet overeenkomstig het verdrag. Geluncht met Rob
Riemen over de intellectuele top in december 2004. Heb hem op het hart gebonden
concreet te zijn. Hij wil mij een samenvatting laten schrijven samen met Vaclav
Havel en Giscard d'Estaing. Louter oude mannen. 's Middags een ontvangst voor een
groep VVD-vrouwen uit Den Helder. Heel aardig - eigenlijk hartverwarmend. Gewone
leden, vaak erg sympathiek. Ik doe zulke dingen graag. Verder de wekelijkse
bijeenkomsten met Schaub en Verrue want morgen naar Parijs.

Donderdag 9 oktober
Met de Thalys naar Parijs, waar we worden opgewacht door Laurence. Leuk haar
weer te zien. Eerst naar madame Lenoir met wie we de huidige hangpunten
doornemen. Vandaar naar Raffarin op het Matignon. Het gesprek zou een halfuur
duren, maar liep uit tot anderhalf uur. Hij heeft duidelijk iets goed te maken. Heb
hem onder andere gezegd dat politici zich soms genoopt voelen iets fors te zeggen
voor consumptie thuis, maar dat de binnenlandse politiek van het ene land de
buitenlandse politiek voor het andere land is en dat Nederland voor het eerst in zijn
geschiedenis een nationaal referendum krijgt. Met andere woorden of hij op zijn
woorden wilde letten. Hoop maar dat hij heeft begrepen waar ik op doelde. Toen
naar de Fondation Cartier aan de Boulevard Raspail (14de arrondissement)
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waar een tentoonstelling over de Yanomamö, die mij interesseert vanwege het
antropologendebat over die stam. Lunch ter Quai met de topambtenaren voor Europa
daar en een niet-oninteressante discussie. Aan het einde van de middag toespraak
plus discussie op het Insead te Fontainebleau, over corporate governance. Discussies
met (echte) captains of industry zijn altijd interessant want voor hen vormen deze
zaken hun dagelijks brood. Na afloop wordt ik naar een slaapfabriek nabij vliegveld
Charles de Gaulle gebracht.

Vrijdag 17 oktober
Ontbijt in het Breydel met Nederlandse END'ers. Altijd de moeite waard om te horen
hoe Nederlanders tegen hun werk hier aankijken. De overgrote meerderheid heeft
het naar zijn zin. Daarna een bijeenkomst over de Dosenpfand, dat wil zeggen het
statiegeld op Einwegverpäckungen. De manier waarop de Duitsers die zaak hebben
ingekleed, strijdt met het Europees verdrag. Dus een inbreukprocedure. Maar Schröder
verzet zich daartegen als een duivel tegen wijwater. Prodi heeft hem al twee keer
uitstel gegeven: van eind juli tot 1 oktober; en van 1 tot 21 oktober. Dus op de
volgende Commissievergadering zal het ervan moeten komen. Vervolgens naar
Amsterdam. Eerst Femke halen, daarna naar Amstelveen om een praatje te houden
ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling van Cobra schilderijen. Heb
daarna tamelijk lang met Willemijn Stokvis gesproken, de expert ter zake van Cobra.
Zij heeft deze tentoonstelling in Leningrad geopend en zei toen dat het surrealisme
Nederland goeddeels was voorbijgegaan. ‘Waarom was dat?’ vroeg ik. ‘Omdat Ter
Braak en Du Perron het niks vonden,’ zei zij. Maar misschien ook omdat het niet
strookt met onze aard, die toch eerder realistisch is. Als cadeau kreeg ik een mooi
boek met afbeeldingen van Constant, die er zelf was en een opdracht in het boek had
geschreven. Pieter en Henny waren er ook. We zijn gevieren bij ons in de buurt gaan
eten.

Zaterdag 18 oktober
De Moslimomroep thuis om een interview te maken dat op zondag 16 november
wordt uitgezonden. Heb twee uur voor de camera gezeten. Had dat nooit gedaan als
het geen moslims had betroffen.
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Want hoe bereik je die mensen? De Moslimomroep heeft een kijkdichtheid van
ongeveer 100.000, waarvan 80 procent islamitisch. Dat is tenminste iets.

Dinsdag 21 oktober
Met SN naar Straatsburg. Eerst overleg met Buttiglione. Die man komt altijd met een
hele lading staf. Verschillenden moesten op de gang wachten want mijn bureau de
passage in Straatsburg is maar klein. Ik moet Buttiglione vertellen dat ik niets zie in
het Portugese compromis inzake de overnamerichtlijn. Dat vindt hij natuurlijk
vervelend want hij had gehoopt dit als succesje van het Italiaanse voorzitterschap
binnen te kunnen slepen. Maar als ik dat aanvaard, is het onderwerp voor tien jaar
van de agenda. Commissievergadering. Voor mij vooral van belang de Dosenpfand.
Ik amuseer mijn collega's met allerlei Einwegverpäckungen die minieme verschillen
vertonen en daarmee de absurditeit van het Duitse systeem aantonen. Michaele is
plenair gegaan. Günter beperkt zich tot wat pro-formagesputter en een aantekening
in de notulen. Michel B. pleit voor nog weer uitstel. Dit is de as Parijs-Berlijn maar
dan op Commissie-niveau. Een schaamteloze vertoning. Maar ik krijg het er door
en dat is wat telt. Maak een opname in het Duits met onze eigen televisiedienst, die
op alle nieuwsuitzendingen van alle Duitse zenders wordt vertoond want alle Duitsers
hebben hier last van. Aan het einde van de middag het vragenuur met voor mij een
dozijn vragen waarvan ik ongeveer de helft kan afwerken. 's Avonds een mondelinge
vraag met debat (van Lehne, Manders etq.) over de Dosenpfand, maar die zijn nu
ruimschoots tevreden. Ten slotte het rapport-Rotleigh. Ik lig om 01.00 uur in mijn
bed.

Woensdag 5 november
Commissievergadering. Pedro over het Franse tekort. Dat gaat niet goed. Antonio
over de Eurobarometer met de peiling over bedreigingen van de Wereldvrede, die
de VS en Israël op hetzelfde peil zet als erkende schurkenstaten. Loyola vraagt,
begrijpelijk, wie voor die peilingen verantwoordelijk zijn. ‘Ik in ieder geval niet,’
zegt Antonio. Maar wie dan wel? Anna en gender discrimination bij de tariefstelling
van levensverzekeringen. Ben de enige die protesteert. Ie-
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dereen zwicht voor de politieke correctheid. Ten slotte de uitbreiding:
Bulgarije/Roemenië, Turkije/Cyprus. 's Avonds in het EP een rapport-Honeywell.
Lag weer pas na middernacht in mijn bed. Het moet niet te gek worden!

Vrijdag 7 november
Om 10.00 uur gesprek met Ayaan in Corona. Ruim een uur met haar over al haar
problemen gekletst. Ze wordt nog steeds bewaakt, zij het op afstand. Een regelrechte
schande. Daarna gepraat met een mevrouw Gotschera, die een internetsite heeft,
gericht op het Bulgaarse publiek. Ze wil stukken uit mijn Onverwerkt verleden
vertalen en op haar site plaatsen. Mag natuurlijk.

Zondag 9 november
Antisemitismebijeenkomst ter gelegenheid van de Kristallnacht, waar Job Cohen en
ik spraken tezamen met drie anderen - twee uit joodse hoek, één uit islamitische.
Was de enige die wees op de islamitische wortels van dit nieuwe antisemitisme.
Waarom is men toch zo beducht het kindje bij de naam te noemen?

Donderdag 13 november
Eerst een toespraak voor het CEPS. Vervolgens naar Amsterdam waar de ELDR
congresseerde. Ook daar een toespraak. Vandaar naar Den Haag om te worden
gehoord door de enquêtecommissie-Blok. Dat werd een gesprek van meer dan een
uur, waarin ik heb uiteengezet hoe dat debat met mij gelopen is. Men zegt dat ik
‘triomfantelijk mijn gelijk heb gehaald’. Maar wat baat mij mijn triomf als de
problemen nog onverminderd bestaan? Vervolgens diner plus gesprek met de vaste
Kamercommissie Europese Zaken in wat vroeger de ministerskamer was en nu
prachtig opgeknapt voor diners. Heb nog even gekeken naar een hoofdelijke stemming
en werd door Frans Weisglas genoemd, waarop een applaus. Erg aardig.

Woensdag 26 november
Commissievergadering. Pascal over de Israëlische vice-premier die hier kwam praten
over de export uit bezette gebieden. Wat de Israëliërs willen, is onmogelijk. Dan
over de overnamerichtlijn. Ik wil het
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voorstel intrekken want de Raad heeft het totaal gedenatureerd. Maar de Raad is
unaniem en de Commissie durft daar niet tegenin te gaan. Ik krijg eigenlijk alleen
steun van Neil Kinnock. Verder over de IGC. Ten slotte over PNR. Mijn dappere
collega's zijn nu al bereid te buigen voor de Amerikanen door een adequacy finding
af te geven, tegen mijn uitdrukkelijk advies in. Waarom ontbeert de Commissie het
zelfvertrouwen? Wij zijn bang voor het EP, voor de Raad, voor de VS. Waarom? Wij
hebben de beschikking over krachtige middelen. Waarom aarzelen we die te
gebruiken? Verder kwamen Goodwin van de Bank of Scotland, die meende dat praten
met sir David Tweedie van de IASB een ‘a waste of time’ was en Burgmans van
Unilever over de concurrentiepositie van de EU.

Vrijdag 28 november
Via Den Haag naar Veldhoven alwaar een Algemene Ledenvergadering van de VVD.
Volle zaal, goede stemming. Jozias sprak goed. Alleen moet hij niet van elke zin een
hoogtepunt willen maken. Hij moet dat langzaam opbouwen.

Woensdag 3 december
Busquin over een onderzoekscentrum voor kernenergie. Moet het in Japan of in
Frankrijk komen? Het laatste natuurlijk, maar dan moet er meer geld op tafel liggen.
Verder weer een discussie over de cellules de souche (stamcellen). Altijd goed voor
veel lawaai van Loyola. Weer een discussie over de IGC. Ik zeg iets over de Europese
Raad als instelling maar niemand interesseert zich voor dat onderwerp, hoewel het
een directe bedreiging voor de Commissie is. Verder over het APS. Ik beschik over
een notitie van Van Hoof, Monti's chef-kabinet. Mario gebruikt haar niet. Dus doe
ik dat maar, wat leidt tot algehele vrolijkheid in mijn kabinet als ik daarvan vertel.
Pamela Brumster komt even langs om te vertellen hoe het met de conciliatie van
gisteren is verlopen. Gaat over openbare aanbesteding. Er is een akkoord - zoals ik
wel vermoedde - en ik feliciteer haar daarmee. Ze heeft er jaren aan gewerkt. Ik ben
onder de indruk van de kwaliteit van onze diensten. Die kunnen zich zeker meten
met die van de Nederlandse overheid. Aan het einde van de middag naar onze Syndic
(de Vereniging van Eigenaren). Er ligt nog een geschil met onze bovenbuur-
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vrouw Madame Van der Elst. Zij wilde de vergadering verlaten voordat dit punt aan
de orde kwam. Maar dat heb ik verijdeld. Een schikking à l'aimable lag toch voor
de hand? Ze moest nog réfléchir. Volgens mij is ze gewoon dom. Gegen die Dummheit
kämpfen eben die Götter umsonst. 's Avonds terug naar het EP voor het
Cashman-rapport over het transport van lijken.

Donderdag 4 december
De gewone gesprekken met Schaub en Verrue. Lunch met Hans Kribbe, die na mijn
vertrek graag zou willen doorgaan in het kabinet van de volgende Nederlandse
commissaris. Naar Rome met SN. Aldaar een diner met Michaël Zeeman, Louise
Fresco, Van Empel, hoogleraar aan een Romeinse universiteit en een kunsthistoricus.
Veel gejammer over de kwaliteit van de Nederlandse studenten. Daar zal zeker wat
inzitten. Maar hebben niet alle oude(re) mannen over de jonge(re) generatie geklaagd?
Wisten wij dan zoveel? Ik in ieder geval niet. Heb nog steeds niet het gevoel dat ik
veel weet. Daarom werk ik ook zo hard.

Zaterdag 6 december
Naar Samson, een opera van Händel. Mooie muziek maar ik kan geen enkele melodie
onthouden. Net als bij Monteverdi. De melodie komt pas later. En nu, in de moderne
muziek, is die alweer verdwenen. ‘Opkomst en ondergang van de melodie’ - daar
zou iemand iets over moeten schrijven.

Woensdag 10 december
Commissievergadering. Interessant debat over de verhouding COM/EP. MEP Roy Perry
heeft het EP aan de Commissie inzage in de Lloyd's-stukken laten vragen. Ik wil dat
doen op basis van verordening 1041/2001, waar iedere burger staat op kan maken.
Maar omdat het EP als instelling het verzoek tot mij richt, vindt Loyola dat het
Framework Agreement de grondslag moet vormen. Maar dat betreft vertrouwelijke
informatie, reden waarom ik liever de verordening gebruik. Michel Petite van de
Juridische Dienst is het met mij eens en Prodi beslist (op nauwelijks hoorbare wijze)
zoals ik wil. Weer een discussie over de IGC. In The Irish Times heeft Prodi laten
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weten dat een LS die tegen het resultaat van de IGC is, uit de EU moet treden. Stel,
vraag ik, dat Frankrijk als enige LS niet ratificeert. Moet het dan de Unie verlaten?
De vraag stellen is haar beantwoorden. Prodi's opmerking is dus gericht tegen de
kleine LS. Om 13.00 uur lunch bij de PV Tom de Bruijn met Balkenende, Bot, Zalm,
Atzo en ambtenaren. Voor de lunch neemt B. mij apart naar aanleiding van mijn
kritiek op de Europese Raad, volgens mij de slechtst werkende instelling van de EU.
Ik antwoord dat ik niet van plan ben mijn mond te houden en dat hij dit wel moet
weten. Dit naar aanleiding van een brief van B. waarin hij mij verzoekt zulke dingen
nooit meer te zeggen. Belachelijk. Aan tafel neemt B. de zaken door. Hij deed dat
kort en goed. Geen twijfel aan. Ik vermoed dat hij beter dan zijn reputatie is. Aan
het einde van de middag had het gezelschap nog een onderhoud met Prodi c.s. B.
wees op de morosité in Nederland, Gerrit op het Stabiliteitspact. Hij hoopt dat de
Commissie naar het Hof stapt. Solbes: ‘If we change the treaty, we'll run more risks
than if we don't.’ Prodi stelt voor één commissaris per LS tot 2015 en daarna 1/3 van
de LS. Voor mij is dat onaanvaardbaar. Gerrit over de nettobegrenzer. Many MS want
to limit expenditure to 1% in real terms.
Ik haal Femke af in het ziekenhuis. Ze is al geheel gekleed en zit op me te wachten.
Ze heeft een soort schoen waar ze op moet lopen. Nog steeds betrekkelijk weinig
pijn. Ik breng haar naar huis waar Wytze haar opvangt en ga dan terug naar kantoor
voor een telefoongesprek met Tom Ridge. Namens de attorney general Ashcroft
werpt hij nog een punt op maar niet op overtuigende wijze en ik weiger. Ik denk dat
we nu snel tot een akkoord zullen komen. Dan zijn we klaar met de PNR.

Vrijdag 12 december
Amsterdam. Eerst naar mijn appartement om met Marko Bosman over de rolgordijnen
te praten waar ik ontevreden over ben. Dan naar Utrecht voor het eredoctoraat. De
ceremonie in de Dom was eigenlijk heel aardig. Gekleed in kleurige pakjes liepen
we in processie die mooie kerk in. Een stuk of 130 studenten kregen een diploma,
velen uit het buitenland. Een laudatio over mij werd voorgelezen. Gelukkig had ik
die van tevoren mogen inzien zodat ik haar kon matigen. Ten slotte moest ik zelf
nog een verhaaltje houden. Ik heb
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toen maar ‘De Engel en het Beest’ gerecycleerd. Na afloop een slordige hap in het
gebouw tegenover NIMBAS, aan de Kromme Nieuwe Gracht - een mooi stuk van
Utrecht. Er was een dertigtal vrienden en familie aanwezig, plus een kleine delegatie
uit Brussel: Katinka en Veronica. Erg koud.

Dinsdag 16 december
Commissievergadering. Eerst nakauwen over de mislukte topconferentie. Niemand
had het gevoel van een drama. Volgens Günter had niemand de moeite genomen met
Warschau te onderhandelen. Dat is wel merkwaardig. Ik merk op dat er nu een
vacuüm is en dat de Commissie dat moet vullen met een steekhoudende analyse.
Fischler: ‘Perhaps two core-Europe's?’ Patten: ‘This is a sign of a deeper malaise.’
Monti: ‘France and Germany have lost the credibility necessary for leading the EU.’
Aan het einde van de middag een bijeenkomst met de juridische, LIBE en
vervoerscommissie van het EP over PNR. Verder waren Loyola, Antonio en Chris er.
Vier commissarissen - dat is nog nooit vertoond. Ik doe verslag van het eindresultaat
van mijn onderhandelingen met Washington. Algehele tevredenheid, behalve bij de
ayatollahs onder wie mevrouw Boogerd-Quaak van D66. Nomen est omen. Ik denk
dat althans mijn problemen met het EP achter de rug zijn. Nu zijn Loyola en Antonio
aan bod.

Woensdag 17 december
Terug naar Brussel. Lunch met Henk Post. Hij meent dat noch Chirac, noch Schröder
wist wat ze met het Italiaanse voorstel aan moesten en dat zij daarom het kleed onder
het voorzitterschap hebben weggetrokken. Blair zal het allang goed hebben gevonden.
Dan was het Pools/Spaanse probleem de aanleiding, niet de oorzaak. Na de lunch
een debriefing. Onze Poolse stagiaire zegt dat MP Miller als een held Warschau is
binnengehaald.

Maandag 22 december
Geluncht met Mai Spijkers in café Dantzig. Hij heeft nu zelf weer Prometheus ter
hand genomen en mag daar dus gaan puinruimen. De benoeming van Plien van
Albada was een beoordelingsfout, erkent hij. De Raad van Bestuur van PCM bestaat
nu uit drie mensen,
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onder wie Ben Knapen. Daaraan rapporteren twee, onder wie Mai. Dat is natuurlijk
een verkeerde structuur. Geen wonder dat het slecht gaat met PCM. Binnenkort ligt
het bedrijf in de etalage. Ik heb Mai dit dagboek beloofd. Hij zal het laten uittypen
en daarna kunnen we een selectie maken. Verder een boek met opstellen voor
september 2005. Mijn definitieve boek komt in het Engels uit, dus dat is niets voor
hem.
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Vrijdag 2 januari
Afspraak met Laura Starink over de publicatie van mijn overzichtsartikel in het
magazine M van februari 2004. Het mag niet langer zijn dan 7500 woorden, dus er
moet wat uit. Ik zal mijn best doen en klaag over de hoofdartikelen in haar krant: te
lang en vaak zonder duidelijke mening. Naar Den Haag voor een lunch met Jozias
in Dudok, een nieuw café aan het Spui tegenover de Kamer. Lijkt een beetje op
Dantzig, dus zeer on-Haags. We nemen de politiek door. Hij wil wat van mijn
toespraken over de EU, ik zijn correspondentie met Wallage over Ayaan. 's Avonds
terug voor tennis.

Maandag 5 januari
Brussel. Lunch met de Franse PV Sellal. Ik zeg dat het tijd wordt les quatre vérités
te verkondigen: een federaal Europa zal nooit ontstaan; het zal ook nooit komen tot
een gemeenschappelijke buitenlandse politiek. Maar wie gaat het zeggen? Niet Chiraq,
noch Schröder. Blair zou men betichten van special pleading. Berlusconi staat off
side, Balkenende ziet men (nog) niet staan. Eigenlijk zou Prodi het moeten doen
maar die wil iets heel anders en ontbeert daartoe de geloofwaardigheid. Na de lunch
kort gesproken met Rutger Wissels, nieuwe Nederlandse directeur belast met de
verhoudingen met de landen rondom de EU. Ik vraag hem wat hij precies moet doen.
‘Hoe stabiliteit te exporteren zonder toetreding te beloven’! Zinnig maar niet
eenvoudig. Frau Pfänder aan het einde van de middag.

Woensdag 7 januari
Commissievergadering. Prodi begint over de beschuldiging van antisemitisme die
Bronfman in de FT heeft geuit. Basis daarvoor is de eurobarometer van een paar
maanden geleden waarin Israël als een van de grootste bedreigingen voor de vrede
werd beschouwd. Dat al-
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thans was de mening van een groot aantal respondenten - niet van de Commissie
uiteraard. Vitorino weigerde de verantwoordelijkheid daarvoor te aanvaarden. Het
is de vraag of hij dat kan volhouden. Maar de aanval van Bronfman op Prodi is
belachelijk. Stu Eizenstat belde op uit Washington om te zeggen dat hij appalled
was. Verder lang gesproken over de Financiële Perspectieven. Op dit ogenblik geven
we 0,98 procent van het EU BBP uit. Alle LS moeten snoeien. Dus moet ook de EU
zich beperken. De huidige praktijk is dat we bestaand beleid continueren en nieuw
beleid daarbovenop stapelen. Aldus hoeven we nooit kritisch naar onszelf te kijken.
Dat kan natuurlijk niet. We moeten selecteren en prioriteiten stellen. Verder hebben
we de 1 procent-brief van zes lidstaten. Allemaal redenen om ons te matigen. Michaele
Schreyer wil 1,15 procent voorstellen en heeft dat voortreffelijk verdedigd. Ze wordt
gesteund door Verheugen, Monti, de twee Britten en mijzelf. Maar de meerderheid
der commissarissen wil 1,24 procent. Prodi zelf zou verder willen gaan: 1,30 procent.
Maar daarmee zou de Commissie zich buiten de discussie plaatsen. We komen hier
nog op terug. De vergadering duurt zo lang dat mijn lunch met Patten verdampt.

Donderdag 8 januari
Gesprekken met Schaub en Verrue en lunch met Enneko Landaburu, de DG Relex.
Hij is het met mij eens dat iemand met geloofwaardigheid in ronde bewoordingen
de puntjes op de i moet zetten. Maar wie moet dat doen? Eigenlijk Prodi maar naar
hem wordt niet geluisterd. En wat moet hij zeggen? Daarna een toespraak voor de
ELDR in het EP. Snel met Femke in de auto naar Amsterdam. Femke gaat eten met
haar vriendin Saskia in het SAS-hotel. Ik ga eten met Benjamin Barber, auteur van
het geruchtmakende boek Jihad versus McWorld. Maar de man is een intellectuele
oplichter en voorspelt de ondergang van de natiestaat op grond van allerlei onzin.
Bovendien heeft hij 9/11 helemaal niet voorspeld. Waarom die man zo beroemd is,
is mij een raadsel. Maar ja, dat geldt voor allerlei mensen, zoals Edward Saïd.

Vrijdag 9 januari
Heb mijn dagboek aan Mai Spijkers overhandigd. Hij zal het laten
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uittypen. Ik waarschuw hem (‘voor de laatste keer’) tegen de omvang van het werk
en een onzekere opbrengst, want misschien vindt niemand dit dagboek interessant.
Tennis.

Dinsdag 13 januari
Naar Straatsburg. Commissievergadering. Lang debat over het Stabiliteitspact. Moeten
we de Ecofin voor het Hof dagen? Pedro Solbes wil dat doen en ik steun hem. Pascal
wil wachten totdat we een voorstel hebben hoe het Pact zou moeten worden veranderd,
waar ik sceptisch over ben. Schreyer merkt terecht op dat LS de Commissie ook
aanklagen, bijvoorbeeld in de zaak DE/Tabaksrichtlijn. Moeten we tevens om een
fast track-behandeling vragen? Dan zou de beslissing in het najaar kunnen vallen.
Ook daarover lopen de meningen uiteen. Ten slotte besluit Prodi: we gaan naar het
Hof en we vragen om een fast track. Terecht. Zelf stel ik de Services Directive voor.
Het is een zeer omvangrijke richtlijn, het equivalent van het project 1.1.93 aangaande
goederen. Eigenlijk wordt alleen gediscussieerd over kansspelen. Mij wel, want dat
interesseert mij eigenlijk niet en zo komen we niet toe aan meer heikele aspecten.
Mijn voorstel wordt gelukkig ongewijzigd aanvaard.

Woensdag 14 januari
Geluncht met Jan Mulder, die nu tweede staat op de VVD-lijst voor het EP. We praten
over het GLB. Hij deelt mijn mening dat de landschaps-, sociale en regionale
componenten van het GLB kunnen worden gerepatrieerd. 's Avonds spreek ik de
ELDR-fractie toe. Ik was hun de oren vanwege verdeeld stemgedrag inzake de BTW
op postdiensten. In feite komt dat door de Britten, die van het openblijven van de
landelijke postkantoren een politiek strijdpunt hebben gemaakt. Maar die begrijpen
niet dat de klant nu ook (verborgen) BTW betaalt, omdat de Royal Mail BTW moet
betalen op de inputs en die niet kan aftrekken van de BTW die zij op de outputs zou
mogen berekenen. De Britten willen een garantie dat de prijs van de postzegel niet
omhoog zal gaan. Maar garanties bestaan alleen op stofzuigers, antwoord ik.
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Zondag 18 januari
Om 12.00 uur met Rob Riemen gepraat in het Amstel Hotel over zijn plan voor een
intellectuele top vlak voor de politieke top in december 2004. Heb hem klemmend
geraden zich niet te verliezen in quasi-diepzinnig geouwehoer of postmodernistisch
gejammer over cultuurbarbaren. Hij wil nog steeds dat ik een rol speel. Ik aarzel. 's
Middags naar Brussel voor een diner met discussie ter gelegenheid van een bezoek
van een delegatie van de PvdA. Ik doe dit nooit, op een zondag! Maar Adri
Duyvesteijn, die mij dit vroeg, heeft zich voor mij ingezet toen mijn benoeming door
Koks getalm in het vuur hing. Ik ben dit niet vergeten en ben hem dus wat verplicht.
De discussie was overigens voorspelbaar maar daarom niet minder nuttig.

Donderdag 22 januari
Op en neer naar Parijs om met Alain Finkielkraut te lunchen (in Brasserie Lipp). Hij
denkt net als ik over het gebrek aan zelfvertrouwen van de westerse wereld, althans
Europa. Zijn bête noir is Le Monde. Ik kan daar inkomen want dertig jaar geleden,
toen ik in Parijs werkte, was die krant dat wegens haar gauchisme voor mij ook. Ik
noemde het blad toen ‘un journal immonde’. Luuk was mee en maakt een verslag.
Terug met de Thalys naar Brussel en vervolgens met de auto naar Amsterdam.

Maandag 26 januari
Om 13.00 uur een afspraak met Prodi om de verhouding met de BRD te bespreken.
Er is te veel spanning, te veel punten staan op de agenda. Het Pakt, het VW-Gesetz,
de Sparkassen, de Dosenpfand - zo gaat het niet. Er moet een gesprek tussen Prodi
en Schröder plaatshebben, zodat we weer tot klare Verhältnisse komen. Pas daarna
kan ik het voorstel de Duitsers een avis motivé te sturen in het College met succes
verdedigen. Voorts lunch met Rob Riemen en Luuk van Middelaar over de
intellectuele top vlak voor de Europese Raad van december. Ik twijfel sterk. Aan de
ene kant vind ik het een leuk idee. Aan de andere kant heb ik mijn buik vol van vaag
geklets over Europa. In ieder geval heeft Rob afgezien van het heilloze plan, te komen
met een manifest ter afsluiting van de bijeenkomsten in Warschau, Washington,
Berlijn en Rotterdam. 's Middags komen twee ac-
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countants laten zien hoe LS erin slagen de effectieve druk van de
vennootschapsbelasting te verlagen. Ik geloof hen direct maar waar niemand klaagt,
kan ik niets en money is a coward. Donaldson van de SEC kwam daarna langs. Hij
is prettig en constructief, eerder model-McDonough dan model-Campos, die ons
vorig jaar danig teleurstelde. Na Donaldson kwam de Banca Intesa, tweede bank van
Italië. Ook hen heeft Parmalat een lief bedrag gekost. Ten slotte diner met Christopher
Tugendhat die in de jaren tachtig acht jaar commissaris is geweest. Hij is nu onder
andere adviseur van Lehman Brothers. Verhalen uit de oude doos over Thorn,
Davignon en Soames. Toch interessant.

Woensdag 28 januari
Een korte Commissievergadering want Kofi Annan kwam langs. Hij maakte een
rustige, weloverwogen en sympathieke indruk. Conflict prevention was natuurlijk
het hoofdthema. What are the rules of preventive war? Burundi, HIV, ODA, Doha.
Franz Fischler zegt dat de EU 85 procent van alle landbouwuitvoer uit Afrika invoert
en 45 procent van alle Latijns-Amerikaanse. Lunchen met Frank Verwiel van Merck,
over uit de VS. Ik wil hem in contact brengen met Hans Hoogervorst. Per slot van
rekening is Frank oud-voorzitter van de partijcommissie Volksgezondheid. 's Avonds
nog een sessie in het EP: rapport-Zappala over openbare aanbesteding. Maar die
richtlijn is er door: vier jaar werk. Een compliment voor mijn staf.

Donderdag 5 februari
Om negen uur gesprek met Mario Monti en staf over Microsoft. Moeilijke materie,
vooral voor iemand als ik die niet goed is ingevoerd in de IT. Daarna bezoek van
hoogwaardigheidsbekleders uit Andorra. Ging over de belasting op inkomsten uit
spaartegoeden. Ze zullen zich moeten schikken naar het Zwitserse voorbeeld. Men
spreekt daar Catalaans maar bij mij Frans. Lunch met Michiel Patijn. Hij zegt dat
Jaap de Hoop Scheffer het goed doet. Des te beter. Aan het einde van de middag een
bijeenkomst op het kantoor van het EP in Den Haag waar een boek van Tom van der
Maas over lobbyen in Brussel wordt gepresenteerd. Heb kort gesproken. Daarna naar
het BPO op financiën. Heb daar de jonge staatssecretarissen Mark
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Rutte en Melanie Schultz van Haegen onder uit de zak gegeven vanwege hun idiote
opmerkingen over de VVD als sociaal-liberale partij, de VVD als ‘sleets merk’,
parelkettingen en Wassenaar, nieuwe partijvorming en al dat soort ongein. Heb die
ellende meegemaakt na de toespraak van Joris Voorhoeve in Veldhoven in 1987 of
1988. Zulke debatten gaan over niets. Etikettenplakkerij zonder inhoud.

Vrijdag 6 februari
Twaalf exemplaren van het magazine M van NRC Handelsblad worden bezorgd met
daarin mijn lange overzichtsartikel over een kwarteeuw Nederlandse politiek. Denk
niet dat er veel weerwerk komt want die oorlog is nu wel gewonnen. Maar ik wilde
de leidende gedachten en ontwikkelingen uit die periode blootleggen zoals: (1) de
idee dat de mens goed is; (2) de gevolgen van de secularisatie en (3) het overdreven
internationalisme. 's Middags een toespraak voor pensioenfondsbeheerders in
Voorschoten. Femke gaat 's avonds naar Der Rosenkavalier, maar die beker laat ik
aan mijn lippen voorbij gaan. Ik word vervangen door haar vriend Wytze.

Maandag 9 februari
Weer een bijeenkomst over Microsoft, waarna een over de financiële perspectieven.
Dat onderwerp wordt nu in een ingelaste Commissievergadering behandeld omdat
Pedro en ik morgen in de Ecofin moeten verschijnen die de Ieren - heel handig - met
Straatsburg hebben laten samenvallen. Ik ben voor een zo sober mogelijk begroting
want: (1) lidstaten moeten ook bezuinigen; (2) we kunnen niet doorgaan beleid op
beleid te stapelen zonder prioriteiten te stellen; en (3) we maken ons geld niet op.
Maar ik sta nagenoeg alleen.

Maandag 16 februari
Cyprus. Heb met iedereen gesproken die er toe doet: president, minister van BZ,
minister van Financiën (mijn toekomstige collega Kyprianou), voorzitter van het
parlement, coördinator voor de harmonisatie (voor mij de belangrijkste) en ook Talat,
de minister-president van het Turkse deel van Cyprus die ik zo niet mag noemen
omdat wij Turks Cyprus niet erkennen. Overal was het hoofdthema de
onderhandelingen tussen de beide partijen, waartoe in New York
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is besloten en die deze week zullen beginnen. De Turken hebben haast, want willen
een akkoord voor 1 mei, als Cyprus lid van de EU wordt. Dus hebben de Griekse
Cyprioten geen haast. Talat zou het voorstel van Kofi Annan zo aanvaarden. Maar
de Grieken weten het zo net nog niet. Ik moet het allemaal nog zien. Etnische
conflicten zijn erg moeilijk op te lossen want zij combineren hartstochten en belangen.
Ook een bezoek gebracht aan de Omeriye Baths, een indrukwekkende hammam die
met geld van de EU wordt gerestaureerd. Heel goed. 's Avonds vlucht naar Tel Aviv,
waar ik door onze vertegenwoordiger wordt afgehaald. Claire Bury en Jeroen Hooyer
gaan de hele reis mee.

Dinsdag 17 februari
Een zeer kort bezoek. Ontbijt met Bob Hiensch, de Nederlandse ambassadeur in
Israël die ik al zo'n twintig jaar ken. Daarna koffie met mijn oude vriend Amnon
Rubinstein, die ik sinds lang van de LI ken. Een uitnemende man, ex-minister, ex-lid
van de Knesset, nu voorzitter van de juridische faculteit van Herzlia Universiteit,
vlak bij Tel Aviv. Hij verwerpt het plan van Yossi Beilin omdat dit de Right of Return
van de Palestijnen niet afgrendelt. Interessant is dat Amnon niets heeft tegen
terugtrekking uit de bezette gebieden. Samen gaan we naar de conferentie over The
European Union-Israel Forum. Ik doe mijn song and dance over de economische
politiek van de EU. Yossi Gal, voormalig ambassadeur in Den Haag, was er ook. Wat
mij verrast, is de overduidelijke wens van toenadering tot de Europese Unie. Vandaar
dat ze - althans de mensen met wie ik sprak - erg verheugd zijn met ons initiatief ‘A
Wider Europe’ en uitzien naar een concrete invulling daarvan. De Israëliërs voelen
zich alleen. Zeker, ze worden gesteund door de VS. Maar de EU geeft ze een cold
shoulder. Gesproken met minister Olmert van Handel over de rules of origin. Ik denk
dat we dit probleem hebben opgelost. Tijdens lunch gepraat met minister Poraz van
Binnenlandse Zaken. Ik ken hem door het lidmaatschap van de LI van Shinui. Die
partij heeft nu vijftien zetels, tegen vijf voor Meretz - waar Amnon naar is
overgelopen. Ik heb zelf gesproken op het oprichtingscongres van Meretz in Tel
Aviv, een aantal jaren geleden. Amnon is nu partijloos. Heel verstandig. Michel
Rocard sprak tijdens de lunch. Veel te lang en nogal onsamen-
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hangend. Heeft zijn publiek onderschat. Jammer. Teruggevlogen naar Brussel. Minder
dan 24 uur in Israël, maar toch veel indrukken opgedaan.

Woensdag 25 februari
Commissievergadering. Ik bepleit een tweede peer review exercise om te komen tot
een herschikking van het personeel, uit te voeren door onze commissie want (a) wij
kennen de Commissie nu en (b) zijn aan het einde van onze termijn en kunnen het
ons dus veroorloven dispassionate te zijn. Aardig interview met Knack. Noorse
minister Foss op bezoek.

Donderdag 4 maart
Om 11.00 uur naar Den Haag voor een lunch met Gerrit in de Laan van Roos en
Doorn. We hebben de politieke situatie doorgenomen, inclusief mijn vertrek uit
Brussel en eventuele opvolger. Vervolgens toespraak voor de ambtenaren van EZ,
mijn oude departement, in de Koninklijke Schouwburg. Wat is die opgeknapt! Moet
daar gauw een voorstelling bijwonen. 's Avonds een toespraak in De Balie over
intellectuelen in de politiek. Tamelijk hard voor het publiek daar maar werd toch
goed ontvangen. Daarna een soort talkshow. Gul applaus na afloop. En dat in De
Balie! Tempora mutantur et nos mutamur cum illis. Xandra Schutte was er ook en
zou mijn toespraak afdrukken in VN, waarvan zij hoofdredacteur is. Hun oplage is
nu 55.000. Dat is wel eens anders geweest. Joshua Livestro gaat er nu ook in schrijven.

Vrijdag 5 maart
Gegeten bij Frits en Henny Korthals Altes in Rotterdam. Veel gekletst over hoe het
vroeger in de VVD eraan toeging. Onder andere hoe ik hem, Edzo Toxopeus en Hans
Wiegel in een Bilderberg Hotel nabij Arnhem in mei 1986 heb geraadpleegd voor
ik Ed Nijpels onder water hield.

Zondag 7 maart
Buitenhof. Rob Trip deed het best aardig. Heb gezegd dat ik aarzel tussen doorgaan
en stoppen. Maar ik houd ermee op. Tijd om aan
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mijn grote boek te werken. In de FT van gisteren stond een artikel op de voorpagina
dat ik Turkije niet bij de EU wilde. Daaronder werd verwezen naar mijn interview
met hen op blz. 4. Maar daar was niets te bekennen. Ook bij de FT heeft het gebrek
aan professionaliteit blijkbaar toegeslagen.

Maandag 8 maart
Geluncht met Henk Kamp in de kamer op Defensie waar ik ook een dik jaar heb
gezeten: de mooiste kamer van Den Haag met uitzicht op het Plein. Ik vind dat hij
het voortreffelijk doet. Het departement waardeert hem zeer en op televisie is hij
duidelijk en toch plezierig. Vandaar naar Brussel. Aan het einde van de middag een
interview met de FAZ.

Woensdag 10 maart
Straatsburg. Een geanimeerde presentatie van mijn boek over De grenzen van Europa.
Meer dan honderd mensen zijn erop afgekomen, onder wie Pat Cox - aan wie ik het
boek ceremonieel heb overhandigd - Hans Modrow, lord Inglewood en Willy de
Clercq. Willy zag er slecht uit: zijn vrouw is ziek en zelf is hij van de trap gevallen.
De eerste druk (Nederlandse uitgave) is uitverkocht, de tweede is in de maak. Het is
een leuk boek geworden: interessant en afwisselend.

Donderdag 11 maart
Grote aanslagen in Madrid - meer dan 200 doden. Volgens Aznar zou de ETA erachter
zitten. Maar het zou ook Al-Qaeda kunnen zijn. Hoe kun je je tegen dat gevaar
verdedigen? Lunch met Laurens-Jan Brinkhorst. Heb hem gewaarschuwd voor een
inhoudsloze informele Concurrentie Raad, die hij in Maastricht wil organiseren,
zoals destijds in Kopenhagen. Vervolgens de Comp Council zelf. Het is weer niet
gelukt overeenstemming over het gemeenschapspatent te krijgen. Het gaat nu over
de juridische gevolgen van een fout in de vertaling.

Zaterdag 13 maart
Naar het Promenade Hotel in Den Haag voor een partijraad over het Europees
Verkiezingsprogramma. Tien jaar geleden ben ik be-
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gonnen met een kritischer geluid jegens de EU in het algemeen en de Commissie in
het bijzonder, tegen de heersende stroom (Nord, Berkhouwer, Wijsenbeek) in. Ik zie
daar nu de resultaten van. Maar heel Nederland is realistischer geworden. Wat dat
betreft, heeft de VVD de weg gewezen.

Donderdag 18 maart
Terug naar Den Haag, waar ik in het Kurhaus tot verzekeraars moet spreken. Daar
was ook Caroline Scheffer die ik twintig jaar geleden heb geholpen met zaken
betreffende India. Vervolgens naar de Tweede Kamer voor een interview met De
Kamerbode en daarna een onderhoud met de Kamercommissie Europese Zaken. De
camera lag op de loer. Er was natuurlijk maar één vraag: wil ik doorgaan of niet? Ik
heb in de Commissievergadering uitgehaald naar de media: in mijn werk zijn ze niet
geïnteresseerd, alleen in een flauwekul onderwerp als mijn aanblijven of niet. Ik
eindigde door te zeggen: ‘Ik hoop dat dit wordt uitgezonden.’ En inderdaad, deze
tirade werd (zonder de laatste woorden) in NOVA uitgezonden. Het gesprek met de
Kamercommissie verliep overigens heel redelijk.

Vrijdag 19 maart
Lunch met Joris Voorhoeve in Corona, Den Haag. Veel gekletst over oude tijden.
Na ‘Srebrenica’ heeft hij mij gevraagd of ik vond dat hij moest aftreden. Ik heb hem
toen gezegd dat hij dat niet moest doen. Het operationele commando over die troepen
was immers bij de VN. Nu vertelde hij mij dat hij dezelfde vraag aan Wim Kok had
gesteld en dat die net zo had geantwoord. 's Avonds naar De getemde feeks van de
Theater Compagnie. Een interessant stuk maar een beroerde regie die er een soort
middelbareschoolopvoering van heeft gemaakt. Jammer.

Woensdag 24 maart
Commissievergadering met (later) het bestuur van de Organisatie van Afrikaanse
Eenheid. Maar eerst het afscheid van Anna Diamantopoulou, nu lid van het Griekse
parlement, na de verrassend stevige overwinning van rechts in dat land. Ze had van
iedere collega een karikatuur laten maken plus toepasselijk symbool. Mijn symbool
was
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een stok vanwege de vele inbreukprocedures die ik tegen de LS voer. Ze schetste
haar politieke Werdegang: van communiste die de EG afwees tot lid van de Commissie.
Haar opvolger Dimas was ook aanwezig. Hij stelde zich voor en begon te vermelden
dat hij nooit communist was geweest. Waarop Prodi hem interrumpeerde, zeggende:
‘Niemand is volmaakt.’ Algemeen gelach. Het schetst de Verharmlosung van het
communisme die nog steeds in brede kring opgeld doet. De inbreukprocedure tegen
Microsoft wordt goedgekeurd. Prodi verder over de Europese Raad met drie
onderwerpen: (1) terrorisme - meer coördinatie; (2) de IGC - de voortekens zijn
vertrouwenwekkend; (3) Lissabon - er komt een High Level Group onder leiding
van Wim Kok. Daarvan zegt Prodi terecht dat die totaal nutteloos is. Iedereen weet
waar het aan hapert. Waartoe nog verdere analyses? Analysis paralysis. Wat betreft
het terrorisme zegt Vitorino dat Frankrijk, het VK en Italië niet bereid zijn informatie
te delen. Hoezo coöperatie? Daarna dus de ontmoeting met de president (uit Mali)
en zijn bestuur van de OAE. Bestuursleden uit de Congo-Brazzaville, Tanzania,
Gambia, Rwanda en Algerije. De president stak een uitvoerig betoog in vloeiend
Frans af. ‘L'OUA c'est l'intégration, une union des états et des peuples.’ Wat betreft
Europa was er ‘la promesse d'un partenariat jamais démenti’. ‘Si la paix ne se
consolide pas, ce sera la catastrophe.’ Loze praat - vorm boven inhoud, zoals zo
vaak. Ik moet altijd een beetje grinniken als een Algerijn begint over de valeurs
communes.

Dinsdag 30 maart
Korte ontmoeting met Prodi om hem steun te vragen inzake het VW-Gesetz. Die geeft
hij. Hij vraagt mij ook aan te blijven vanwege de continuïteit. ‘Het zou niet goed zijn
als slechts twee of drie commissarissen zouden blijven.’ Dat is waar. Ik antwoord
dat ik mijn besluit nog niet heb genomen. Aan de lunch sprak Michel Barnier mij
aan over de liberalisering van industrial design. De Duitse en Franse autofabrikanten
hebben hiertegen namelijk een grote lobby opgezet. Michel had er duidelijk zijn
hoofd niet bij. Hij was in gesprek met Parijs over een ministerspost. Hij vertrouwde
mij toe alleen in de Quai d'Orsay geïnteresseerd te zijn. In de Commissievergadering
zelf is de zaak van het VW-Gesetz minder omstreden dan ik vreesde.
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Michaele Schreyer was afwezig; Günter Verheugen volstond met een aantekening
in de notulen. Alleen Pascal Lamy bleef verwoed tegensputteren, hoezeer ik ook
benadrukte dat het hier ging om een ad hoc wet die een derogatie van het algemene
Duitse vennootschapsrecht was. Die wet kon op basis van het primaire recht (art.
56) worden aangepakt. Privaatrechtelijke stemrechtbepalingen konden alleen op
grond van secundair recht (dat wil zeggen een richtlijn) worden benaderd. De
ongelukkige overnamerichtlijn was daar een voorbeeld van. Het mocht niet baten:
Lamy bleef rouspeteren.

Maandag 5 april
Via Zaventem naar Boedapest. Meteen twee gesprekken: met de staatssecretaris voor
Europese Zaken en de minister voor Economische Zaken, die een liberaal is. Hem
heb ik een in het Hongaars vertaalde bundel van mijn artikelen gegeven.

Dinsdag 6 april
Ontbeten met de mij zeer bekende Victor Orbán, die ik uitvoerig heb geïnterviewd
voor hij MP werd. Hij zou best de volgende verkiezingen kunnen winnen. Heeft een
zeer confronterende stijl van politiek bedrijven, wat in een land als Hongarije riskant
is. Hij is er zeker in geslaagd een tweedeling in de Hongaarse politiek teweeg te
brengen. Maar dit betekent dan wel dat elke vier jaar het roer wordt omgegooid. Alle
belangrijke posities worden dan door de regeringspartij gemonopoliseerd, wat niet
goed is. Kortom, Victor speelt een niet ongevaarlijk spel, vooral als hij zich ‘MP van
alle Hongaren’ laat noemen - dus ook van hen in Transsylvanië, Slowakije en Servië.
Bezoek aan de minister van Financiën. Heb eigenlijk alleen kruimels op te brengen.
Op zichzelf niet onbelangrijke, maar nietig in het grote geheel. Hongarije is het vijfde
toetredingsland dat ik bezoek en het is overal hetzelfde. Het hele aanpassingsproces
is toch erg goed verlopen en gemonitord, althans qua wetgeving. Nu de praktijk nog.
We maken een wandeling door het centrum van Pest en drinken koffie in een typisch
Midden-Europees Jugendstilcafé (Café Central). Overal kom ik Jugendstil tegen.
Het was dan ook de stijl van Europa's burgerlijke bloeitijd, 1870-1910. Daarna is het
misge-
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gaan. Ik zeg tegen onze aardige gedelegeerde dat ik graag met Femke terugkom. Hij
raadt mij hotel Aquinenne aan, een spahotel aan de buitenkant van Boeda.

Woensdag 7 april
Commissievergadering. Onze vergadertafel is vergroot. Je hebt nu een verrekijker
nodig om te zien wie aan het andere eind zit. We hebben moeite het quorum te halen.
Veel commissarissen laten het afweten in deze semana santa. Prodi herdenkt de
genocide in Rwanda. Michel Barnier is De Villepin opgevolgd. Wat betreft de IGC
doet Vitorino diens werk. Pedro Solbes wordt opgevolgd door Almunia, voormalig
leider van de PSOE. In restricted session vertelt Michaele over de settlement met
Philip Morris. Dan doet Pedro zijn laatste werk: de tekortprocedures. Hij zegt dat
Italië had beloofd een primair surplus van 4 procent te handhaven. Dat was een
voorwaarde voor haar EMU-lidmaatschap. Maar dat primaire surplus is nu totaal
weggesmolten. Ik heb zoiets altijd voorspeld. Maar dat was natuurlijk niet politiek
correct. Daarop sloeg ook de uitspraak van Prodi: ‘Words are like stones’, toen ik
lid van de Commissie wilde worden. Verder het verdrag dat de VN heeft opgesteld
voor de hereniging van Cyprus. Dat is natuurlijk een en al derogatie van het
gemeenschapsrecht, bijvoorbeeld ten aanzien van het vrij verkeer van personen en
van vestiging, maar je moet toch wat. Er komt nog een referendum in het Griekse
deel en dat ziet er nu althans niet goed uit.

Maandag 12 april
Mooi weer. Heb mij voorbereid op mijn aanstaande debat met Daniël Cohn-Bendit.

Woensdag 14 april
Het debat met CB was niet moeilijk. In ieder geval is hij geen protectionist en ook
geen jusqu'à-boutiste-antiglobalist. Daar is hij veel te verstandig voor. Hij wijst op
misstanden. Inderdaad krijgen de Braziliaanse katoenboeren maar een schijntje. Maar
dat is meer dan niets, zoals de echte antiglobalisten schijnen te willen. Waarom willen
die toch dat arme landen arm blijven? Volle zaal, onder wie mijn DG Alex Schaub,
die het erg leuk vond.
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Vrijdag 16 april
Interview met Michèle de Waard en Floris van Straaten van NRC Handelsblad in het
Amstel Hotel. Onderwerp is de omslag in het Nederlandse denken over de EU. Volgens
hen beschouwen ‘vriend en vijand’ mij als de aanstichter van die omslag. Daar zit
zeker iets in. Toen ik dit thema oppakte, begin jaren 90, verkeerde het denken over
de EU nog geheel en al in de ban van de federale kerk. Ik vond de gedachte van een
federaal Europa onwerkelijk en onwenselijk. Daarom werd ik een Europa-scepticus
genoemd, mijns inziens niet geheel en al terecht. Een parallel met het migratiedebat
is gauw getrokken. Ook daar een kerk onder leiding van mensen als Rinus Penninx;
ook daar verkettering. Buiten België zijn er nu geen Euro-federalisten meer. Dat is
winst. En dat men in Nederland uit zijn droom is ontwaakt, is ook winst. 's Middags
een toespraak in het Goethe Instituut over Kant ter gelegenheid van het verschijnen
van een fraaie vertaling van de Kritik der reinen Vernunft. Kant als liberaal.
Vervolgens naar het Barlaeusgymnasium, waar een boekje over de lotgevallen van
de joodse leerlingen in de Tweede Wereldoorlog wordt gepresenteerd. Ik kom er Els
Borst tegen, die mij vertelt dat ik wordt uitgenodigd de 5 mei-toespraak in 2005 te
houden. Ik zou daar zeer tegenop zien. Terug naar Brussel waar Femke wacht op
aspirant-kopers van onze Renault.

Donderdag 22 april
Radiodebat van een uur met Jean-Luc Dehaene. Er is eigenlijk vrij weinig verschil
tussen ons. Ik mag hem wel, het Brabantse trekpaard. Hij is tenminste een
beslismachine. Hij zou het goed hebben gedaan als president van de Commissie maar
de Britten hebben hem gevetood in 1994. Als Blair nu met zijn kandidatuur akkoord
zou gaan, maken de Tory's daar natuurlijk spaanders van. Toch liever hem dan Juncker
of Verhofstadt, ook al heet de laatste liberaal te zijn. Terug naar Amsterdam.

Zaterdag 24 april
Tennis bij Festina. De banen zijn zacht doordat drainage is aangelegd. Maar dit
betekent wel dat bij regen het water niet langer op de baan blijft staan. Van Festina
naar boekhandel Paagman in Den
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Haag, waar ik grif zo'n 50 exemplaren van mijn boek signeer. Om 17.00 uur een
ontmoeting met Ben Bot in Corona. Hij wil natuurlijk weten wat ik ga doen. Ik zeg
dat ik het nog niet weet. Verder over Turkije, waar Ben ambassadeur is geweest.
Wat, als toelating van Turkije op termijn leidt tot lidmaatschap van de Oekraïne,
Wit-Rusland en Moldavië? Ben denkt dat dit zal leiden tot een splitsing van de EU
met een harde kern die alleen verder gaat. Maar hoe houden we de anderen dan buiten
de deur? ‘Nou, dan zeggen we gewoon: pech gehad,’ zegt Ben. Ik geloof daar niet
in. Als we dat nu al niet durven zeggen tegen de Roemenen en de Turken, durven
we dat straks wel te zeggen tegen de Polen en Slowaken? Neen, we koersen aan op
een Interne Markt en weinig meer. We zullen stabiliteit exporteren. Op zichzelf is
dat waardevol genoeg. Maar we zullen ook instabiliteit importeren.

Woensdag 5 mei
Op en neer naar Straatsburg voor de stemming over de nieuwe commissarissen.
Tijdens het debat begon Cohn-Bendit over PNR maar dat werd hem niet in dank
afgenomen. Met de auto terug naar Brussel maar eerst naar Ottrott voor 48 x Rouge
d'Ottrott, 12 x Edelzwicker en 12 x Gewurztraminer. Binnenkort houdt het
maandelijkse bezoek aan Straatsburg op. Nu kan ik er nog van profiteren. 's Avonds
om 21.00 uur interview met Caroline Scheffer en Hans Buddingh van NRC
Handelsblad over mijn vertrek. Heb hun toch maar de primeur gegund.

Vrijdag 7 mei
De eerste normale Commissievergadering met onze tien nieuwe collega's. Ze zien
er goed uit: overwegend jong, goed voorbereid en serieus. Alleszins presentabel.
Sommigen, zoals de Tsjech Telička en de Poolse Danuta Hübner, waren
onderhandelaars voor hun land en kennen de Commissie dus goed. Financiële
perspectieven daarna. Verschillende collega's willen meer geld, ik minder. Maar
daarin sta ik zozeer alleen dat ik mijn mond maar houd.

Dinsdag 11 mei
Ecofin. Aan de lunch over de spaarrenterichtlijn gesproken met be-
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trekking tot Zwitserland. De Zwitsers willen het akkoord met hen koppelen aan
Schengen, maar dan zonder art. 51 dat gaat over informatieverschaffing inzake directe
belastingen. Dus wil Luxemburg ook zo'n derogatie. Ik denk dat LS die derogatie aan
Luxemburg willen geven om van het probleem af te zijn. Maar dat betekent wel een
onbeperkte voortzetting van het bankgeheim.

Woensdag 12 mei
David Byrne's richtlijn over unfair trading practices. David was er niet zodat Telička
in zijn plaats moest spreken. Hij deed dat kundig en beknopt. Inbreukprocedure tegen
Spanje wegens staatssteun aan scheepswerven. Almunia over buitensporige tekorten
van zes nieuwe LS. Velen bekritiseren de timing want gisteren heeft Italië twee
maanden uitstel gekregen. Waarom Italië wel en de nieuwe lidstaten niet? Dat komt
ervan. Vervolgens de Neighbourhood Policy. Die komt naast het Barcelona-proces
te staan. Dat is multilateraal en de NP bilateraal. De conditionaliteit wordt benadrukt.
Het zal mij benieuwen want heldhaftig zijn wij niet. Deze landen krijgen een stake
in the internal markt. Wat dit betekent, moet nog worden uitgewerkt. Günter
Verheugen vertelt dat veel ministers hier zeggen dat de Oekraïne onder geen beding
lid mag worden maar als ze in Kiev zijn een ander liedje zingen. Geen burgermoed.
Dat gaat Turkije achterna. Ten slotte PNR. Dat zou een A-punt moeten zijn. Maar
Prodi is bang voor het Parlement. Dus moet eerst een brief aan Pat Cox worden
gestuurd. Om 20.15 uur via Zaventem naar Praag waar we door onze
vertegenwoordiger worden afgehaald.

Vrijdag 14 mei
Bratislava. Kort bezoek aan de president in zijn mooie paleis. Aardig gesprek waarin
de president hamerde op de hoge werkloosheid, vooral in het Oosten van het land.
Hij is zelf burgemeester van Kosiče geweest, dus dit probleem zit hem hoog. Verder
de toekomstige toetreding van de Oekraïne. Er woont daar een Slowaakse minderheid.
De toestand is te vergelijken met Polen en Lviv. We zullen zien dat na de toetreding
van Turkije het hek van de dam is. Vandaar de Franse aarzeling en het Britse
enthousiasme. Van het presidentieel paleis naar het parlement, alwaar een gesprek
met enige leden
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van de Parlementaire Commissie voor Buitenlandse Zaken. Ik heb verteld dat het
een illusie is Slowaakse ministers een mandaat mee te geven als zij naar Brussel
gaan. Dan zou Slowakije nooit met een compromis kunnen instemmen. Dat werd
goed begrepen. Men had al voorgesteld het woord ‘mandaat’ te vervangen door het
woord ‘aanbeveling’. Onder de (weinige) leden van deze Commissie bevonden zich
overigens twee elegante en zeer aantrekkelijke dames, tussen 30 en 40 jaar oud. Na
afloop hoorde ik dat zij beiden puissant rijk waren. De echtgenoot van de ene zat in
de bak vanwege allerlei slechts. Toen is zij maar van hem gescheiden. Vervolgens
naar de staatssecretaris van Financiën. Ook hier weinig te melden. Lunch en daarna
een korte wandeling door het aardige centrum van Bratislava, vroeger Pressburg
geheten en 300 jaar hoofdstad van Hongarije vanwege de Turkse overheersing van
Boedapest. Omstreeks 1830 of zo leek de Slowaakse taal te verdwijnen want de adel
sprak Hongaars en de burgerij Duits. Maar toen heeft een schrijver het Slowaaks
gepopulariseerd. Lijkt een beetje op de geschiedenis van Kalevala en het Fins. In het
kielzog van Herder en de gebroeders Grimm. Ik hoop hier zeker terug te komen met
Femke als ik volgend jaar twee maanden in Wenen studeer. Met de auto naar Wenen
en vandaar naar Amsterdam.

Maandag 17 mei
Om 12.00 uur broodje-Balkenende. Heb hem gewaarschuwd tegen: (a) toetreding
Turkije; (b) te snelle toetreding Roemenië, dat nog bij lange na niet klaar is voor het
lidmaatschap; en (c) Verhofstadt als president van de Commissie, waar Schröder en
Chirac op aan schijnen te koersen, zonder twijfel omdat ze dan ieder een eigen
vice-president mogen aanwijzen voor de economische hervorming respectievelijk
de macro-economie = het SGP. Dat zou voor de Commissie rampzalig zijn. Daarna
Franse senator Marini en een toespraak over public-private-partnership in het
ING-hoofdkantoor hier in Brussel.

Dinsdag 18 mei
Concurrentieraad. Ik had vijf punten op de agenda. Drie heb ik binnengehaald,
waaronder softpat en professional qualifications. Niet onbelangrijk. Sales promotions
is terugverwezen naar Coreper. Compat
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is helaas afgestemd. Wat nu? Mary Hearney zit uitstekend voor: beknopt, zakelijk
en doortastend, zoals het moet. Om 20.30 uur was ik pas thuis, zodat ik het
GroenLinks-pamflet van Lagendijk over mij moest missen, althans de tewaterlating
daarvan. Naar het schijnt, kwalificeert hij mij daarin als een ‘ongeïnspireerde
technocraat’, dus ik kan niet rouwen om het gemis. Ik beschouw het woord
‘technocraat’ overigens niet als een scheldwoord.

Maandag 24 mei
Wenen. 's Middags had ik een gesprek met Karl Heinz Grasser over belastingpolitiek.
Hij zetelt in het prachtige paleis van Prinz Eugen. We bespraken de harmonisatie
van de vennootschapsbelasting. Ook Grasser wil de tarieven harmoniseren en dus
niet alleen de grondslag. Ik heb mijn redenen daartegen uiteengezet. Hij is een
natuurtalent. Ik hoop voor Oostenrijk dat hij lang minister blijft. Om 18.00 uur mijn
toespraak in het Institut für die Wissenschaften des Menschen aan het Donaukanaal.
Het onderwerp was corporate governance, een beetje technisch misschien voor deze
sociologen en filosofen. Maar de directeur, een Poolse filosoof geheten Michalski,
toonde zich tevreden. Daarna een diner met prins Schwarzenberg, die chef de cabinet
van Vaclav Havel is geweest toen Tsjecho-Slowakije nog bestond. Ik had een paar
vragen voor hem in petto. (1) Waarom heeft Havel geen referendum over de
afscheiding laten houden? Antwoord: ‘We hebben een grote fout gemaakt door na
de Wende niet direct de Grondwet te wijzigen. We hebben alleen de zin over de
leidende rol van de communistische partij geschrapt. Maar de hele GW was onwerkbaar
want een kleine minderheid in het parlement kon alles tegenhouden. Was er een
referendum gehouden, de afscheiding was afgewezen. Maar dan hadden we met die
GW gezeten. Het enige wat er dus opzat, was de scheiding aanvaarden en met een
nieuwe GW beginnen.’ Niet overtuigend. (2) Waarom verloor Havel aan populariteit?
Antwoord: ‘Hij was eerlijk en allesbehalve een populist. Dus bekritiseerde hij wat
hij verkeerd achtte en dat vond men niet leuk.’ Wel overtuigend. (3) Waarom die
ondergangsstemming in de Dubbelmonarchie omstreeks 1900? Antwoord: ‘De
Ausgleich van 1867 was een ramp. Alle andere nationaliteiten wilden hetzelfde als
de Hongaren. En zij waren er klaar voor. Alleen de

Frits Bolkestein, Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris

279
Roemenen en de Ruthenen niet. Maar de Polen, Tsjechen, Slowaken en Slovenen
wel. Alleen een federale structuur had toen kunnen helpen.’ Ten dele overtuigend.
Professor Michalski heeft mij uitgenodigd om een paar maanden als fellow in het
Instituut te werken en wij gaan dat in de lente van 2005 graag doen.

Dinsdag 25 mei
Naar Ljubljana gevlogen (45 minuten). Daar meteen naar het ministerie van Financiën,
behalve Femke die met een dame van de Nederlandse ambassade het plaatsje Bled
ging bezoeken. Herhaling van zetten: ik heb weinig aan te merken. De Slovenen
hebben abrupte veranderingen willen vermijden en dat is goed gelukt. Hun welvaart
pp is 73 procent van het gemiddelde van de EU 15. Inflatie wat hoog maar groei en
werkloosheid redelijk. Minister van Financiën Mramor leek me competent. Hij zei
dat het nakende lidmaatschap van de EU de vreemde ogen leverde die de noodzakelijke
hervormingen konden afdwingen. Dat is inderdaad een belangrijk punt en niet alleen
voor Slovenië. Minister van Economische Zaken Lahornik zeer jong. Ik heb bij hem
de zaak-Interbrew opgebracht. In ieder geval weten ze dat we op hen letten. De
Nederlandse ambassadeur zei: ‘Slovenië is een klein land maar een grote familie.’
Dat zal zeker zo zijn. Gesprek in het parlement, leuk als altijd. Ik houd van
parlementen. Wandeling door het centrum van Ljubljana: heel aardig maar je bent
er zo doorheen. 's Avonds een buffetdiner bij muziek van zes celli. Deed me denken
aan Villalobos.

Woensdag 26 mei
Walgelijk vroeg op want naar Brussel - onmiddellijk de Commissievergadering in.
We hebben problemen met de vertalingen. De vertaaldienst ligt 70.000 bladzijden
achter. Ikzelf krijg nu brieven in het Litouws waar ik niets mee kan aanvangen. We
hebben nu 20 officiële talen. Mocht Cyprus zich verenigen, komt het Turks erbij.
De top met Rusland. Prodi denkt dat ze ‘Kyoto’ zullen ratificeren. Ik geloof daar
niets van. Waarom zouden ze? En dan ook nog de Amerikanen voor het hoofd stoten?
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Vrijdag 28 mei
Foto van een zwakzinnige man, pupil van een zekere Peter van de Meer, en mij in
de Jordaan. Ça coûte si peu et ça fait tellement de plaisir. Naar Den Haag voor een
gesprek met de Duitse ambassadeur Duckwitz. ‘Wat is de Duitse Europa-politiek?’
vroeg ik hem. Dat vond hij maar een moeilijke vraag, vooral wegens meningsverschil
tussen het Bundeskanzleramt en het Auswärtige Amt. Om 12.00 uur naar Clingendael
voor een geanimeerde lunch met staf en genodigden over de EU. Vervolgens naar
Leiden voor een gesprek met A.W. Kist, voorzitter van het CvB, en Fokkema, rector
magnificus in Delft, die mij een gedeeld buitengewoon hoogleraarschap aanboden
om middels twee werkgroepen mijn onderzoek te vervolgen. Lijkt me leuk.
Vervolgens naar de oratie van Paul Cliteur in het Academie-gebouw over de neutrale
staat. Maakte op de receptie kennis met Afshin Ellian, met wie ik gauw een afspraak
hoop te hebben. Ten slotte naar Rijswijk voor een diner à deux met Rita Verdonk.
Heb haar verzekerd dat ik haar beleid steun. Ze zegt dat ze een blijver is in de politiek.
Misschien een toekomstige Eurocommissaris?

Maandag 31 mei
Pinkstermaandag. 's Ochtends mijn inleiding voor de Bilderberg Conferentie
geschreven. Heb het uit mijn tenen moeten halen. 's Middags Max van Weezel en
Joshua Livestro - bien étonnés de se trouver ensemble - die mij willen interviewen
voor een portret in VN. Citeerden armchair strategists die menen dat als ik na 1998
was gebleven, ik mijn winst had kunnen verzilveren door minister-president te
worden. Klinkklare onzin natuurlijk. Het zat er gewoon niet in. Ik was al de langst
zittende fractievoorzitter sinds Oud. Dit is nakaarten door amateurs.

Donderdag 3 juni
Europa-minister uit Beieren kwam langs. De lessen van Frau Pfänder beginnen enig
effect te sorteren. 's Middags naar Malpensa gevlogen. In het toestel zat le Prince
Philippe, die ook naar de Bilderberg-conferentie ging. De arme man had een lege
stoel naast zich maar die werd snel ingenomen door een onverlaat die zich wilde
koesteren in de prinselijke zon. Ik probeer koninklijke hoogheden
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zo weinig mogelijk lastig te vallen, denkende dat dit hun het beste uitkomt.
Aangekomen in Stresa een prachtige kamer met balkon met uitzicht op het meer.
Kon niet mooier, zeker bij een temperatuur van 22 °C. Veel mensen die ik kende
van vorige bijeenkomsten, van Henry Kissinger tot Thierry de Montbrial. Meer
Nederlanders dan gebruikelijk: Koenders uit de Kamer, Tony Burgmans van Unilever,
Jeroen van der Veer van Shell en zo nog wat. Vroeg naar bed.

Vrijdag 4 juni
Veel discussies over Irak maar heb de hele dag vruchteloos gewacht op iemand die
ronduit zei dat die oorlog niet deugde. Merkwaardig. Zelf moest ik aan het einde van
de middag spreken. Ik heb de geopolitiek van de EU geduid als de export van
stabiliteit. In het verloop van mijn betoog heb ik de oorlog genoemd: ‘De roekeloze
politiek van de VS in Irak!’ Ik zat in het panel naast Max Boot, een irritante
Amerikaan. Hij reageerde niet op mijn uitspraak. Wat hij wel deed, was de EU
bekritiseren omdat die te weinig deed aan de bestrijding van het terrorisme. Dat gaf
mij de opening die ik zocht. Ik antwoordde dat het eerste wat de EU moest doen, was:
geen fouten maken. Ik vervolgde dat ik de NAVO en dus de VS volledig had gesteund
in de kruisvluchtwapenzaak, vijfentwintig jaar geleden; dat ik de VS volledig had
gesteund in de eerste Golfoorlog; maar dat ik deze oorlog niet kon steunen: ‘It is a
massive, long term, tragic disaster.’ Toen was het even totaal stil. Na afloop zeiden
vele Europeanen dat ze blij waren dat ik had gezegd wat gezegd moest worden,
waarop ik natuurlijk dacht: waarom heb je dat zelf niet gedaan, man? Waarom moet
ik altijd zulke dingen doen? De Amerikanen zeiden niets. De Republikeinen omdat
ze het niet met mij eens zijn, de Democraten omdat ze om het onderwerp heen
wandelen. Alleen Richard Perle (die ik voor het eerst tijdens de
kruisvluchtwapendiscussie had ontmoet, eind jaren zeventig) zei mij dat het debat
niet af was. Allicht. Het was alleen een tegel in de vijver. Majesteit zeer tevreden,
schepte zowaar twee profiterolles op mijn dessertbordje.

Zaterdag 5 juni
In mijn interventie van gisteren heb ik ook gezegd dat de EU nooit een federatie naar
Duits model zal worden met Nederland in de rol
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van Beieren in de Bondsrepubliek. Dat heeft geleid tot een heftige discussie aan een
andere tafel, waar een tweetal Turken zich afvroegen tot wat voor Unie zij dan zouden
behoren, zo zonder een GBVB. Dus ook daar nog veel illusies die zullen moeten
worden doorgeprikt. Zelf ontbeten met de Turk Cemal. Heb hem gevraagd hoe lang
hij dacht dat de toetredingsonderhandelingen zouden duren. Antwoord: vijftien jaar.
En zo lang móest het ook duren om de druk te laten voortduren zodat Turkije een
modern land zou worden. 's Middags was er een excursie naar het klooster van Santa
Catarina, aan de andere kant van het meer. Maar ik zit zo onder het werk dat ik niet
ben meegegaan. Jammer. 's Avonds meegevlogen met Jeroen van der Veer en Tony
Burgmans naar Rotterdam Airport. En route gesproken over Phil Watts, Walter van
de Vijver en de rol van de commissarissen. De auto van Jeroen heeft mij thuisgebracht.

Donderdag 10 juni
Vroeg gestemd, samen met Janine Plasschaert, vierde op de VVD-lijst, om nog wat
media-aandacht uit te lokken. Er waren waarnemers uit Sri Lanka en twee Afrikaanse
landen. Leuk. Ze hadden warempel nog geen onregelmatigheden kunnen ontdekken.
Ze waren wel verbaasd over de lage opkomst - in hun landen wilden juist veel mensen
stemmen. Verder bijgelezen.

Vrijdag 11 juni
Tennis op De Meer. Interview met de KRO. Eerste vraag: ‘Wat is uw
levensbeschouwing?’ Antwoord: ‘Wat bedoelt u daarmee?’ 's Middags met de trein
naar Rotterdam voor Bouwmeester Solness van het Onafhankelijk Toneel. Een
superieure uitvoering van een intrigerend stuk in een mooi, nieuw theater. Wat wil
een mens nog meer? Alleen werden de drie aktes van achteren naar voren gespeeld
en dat vond ik onzin. Femke was het met mij eens.

Maandag 14 juni
Lunch in het Tuynhuys met een uitgever die mij wil laten schrijven over de identiteit
van Nederland in de hoop mij los te weken van Prometheus. Maar waarom zou ik
bij Mai Spijkers weggaan? Hij heeft mij altijd goed behandeld. Aan het einde van
de middag een fotosessie voor Vrij Nederland.
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Woensdag 16 juni
Brussel. Nabeschouwing over de Europese verkiezingen. Verschuiving naar rechts
want zittende regeringen afgestraft. Lage opkomst in de nieuwe lidstaten. Peter Balasz
zegt dat men eerder kan spreken van een Noord-Zuid-tegenstelling. Pascal Lamy
meent dat de PSE linkser is geworden en de PPE rechtser. Verder over de IGC. Ik noem
het aantal commissarissen, de buitensporig-tekortprocedure en het compromis van
Ioannina. 's Avonds de finale van het tennistoernooi van DG Markt. Maar daaraan
voorafgaand een mixed double tegen Alex Schaub, die Dorothy en ik moeiteloos
hebben gewonnen.

Maandag 21 juni
Weer terug naar Den Haag voor een lunch met Jeroen van der Veer en Rob Routs
van Shell. Ik benijd de heren niet. Alle kritiek richt zich op de structuur van Shell
maar die heeft niets te maken met het oppijpen van de reserves. Net zo sir John Kerr,
die in Stresa tegen mij zei dat Shell een unitary board nodig had. Maar die heeft
Shell! Dat is de Committee of Managing Directors. Jeroen heeft zorgen over de
Sarbanes Oxley Act want die maakt Shell-managers onderhevig aan de Amerikaanse
strafwet. Ik vind dat ook een onaanvaardbare vorm van extraterritorialiteit. 's Avonds
bij Femke op bezoek. De operatie is goed verlopen en ze heeft nagenoeg geen pijn.
Gelukkig.

Maandag 28 juni
Estland. Tallinn is een aardige, kleine havenstad, vroeger een Hanzestad. In de
middeleeuwen waren de Denen hier de baas. Die hebben een ommuurde vesting
gebouwd. Inspectie. Minister van Financiën, SG van BZ, persconferentie, minister
van Economische Zaken, Parlementary Committee over Europese Zaken. Evenals
bij vorige bezoeken heb ik weinig te schaften. Moet echt met stoffer en blik nog wat
problemen bij elkaar vegen. Ben dan ook vol complimenten. Jonge ministers, jonge
medewerksters. Pers maar in één zaak geïnteresseerd, namelijk belastingconcurrentie.
Ze willen niet gedwongen worden hun lage vennootschapstarieven op te geven. Wat
dat betreft, zij ze bij mij aan het goede adres. Verder willen ze allemaal de Oekraïne
erbij. Over Wit-Rusland praat niemand. 's Avonds een vlucht naar Vilnius.
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Dinsdag 29 juni
Replay. Minister van Financiën, DG Douane, minister van de Economie,
vertegenwoordigers van ondernemingen. Aardige sessie in het parlement: eerst een
toespraak, daarna Q&A. Had ik vaker moeten doen. Lunch met de MP. Persconferentie.
Vliegveld - naar Zaventem. Heb hoge verwachtingen van de Balten. Natuurlijk een
laag inkomenspeil, maar hoge economische groei en vaste aanhangers van een liberale
economische politiek. Overigens is Vilnius een leuke plaats. Heb een paar uur door
het centrum gelopen - alleraardigst. Alleen een verschrikkelijke oorlogsgeschiedenis.
's Avonds terug naar Zaventem.

Woensdag 30 juni
Commissievergadering. Sessie van anderhalf uur met Edith Cresson plus drie
advocaten. Zij is vrijgesproken door de Belgische justitie. Wat moet de Commissie
dan nog? Na al die jaren? Verder Prodi over de Europese Raad en de keuze van
Barroso. Ten slotte Pascal over China en de WTO. Iedereen doet erg bullish over de
ontwikkeling van China. Maar tot hoeveel sociale spanningen zal die onstuimige
groei leiden en hoe zullen die spanningen zich ontladen? Nog afgezien van het
één-kindbeleid? Met de trein naar Amsterdam want de ring om Antwerpen schijnt
grotendeels geblokkeerd te zijn.

Donderdag 1 juli
Word op het station afgehaald door een keurige heer van BZ. Met alle commissarissen
op bezoek bij H.M. op Huis Ten Bosch, waarvan het hoofdgebouw is neergezet door
Amalia van Solms, de vrouw van Frederik Hendrik ‘de stededwinger’. H.M. ontvangt
ons in de centrale ruimte, een hoge kamer waarvan de wanden totaal bedekt zijn met
schilderijen, deels van mythische taferelen. Meer interessant dan mooi. De
bijeenkomst met het voltallige Nederlandse voorzitterschap heeft plaats op een buiten
in Wassenaar. Ik ben toegewezen aan Brinkhorst en krijg Gerrit Zalm dus niet te
zien, hoewel ik veel meer met hem te maken heb. Halverwege de middag word ik
weer afgevoerd door BZ. Ik zit met Jacques Barrot in de auto. Hij heeft een lange
ervaring in de Franse politiek. Kent ook Giscard goed. Voor hij naar Brussel kwam
was hij fractievoorzitter van de
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UMP.

We spreken af in september te gaan lunchen. Terug naar Brussel.

Woensdag 7 juli
Commissievergadering. Hulp aan Noord-Cyprus. Emissiehandel. Visa-regime. Ecofin.
Joaquín Almunia merkt op: peer pressure is peer support geworden. Een veeg teken.
Geluncht met Joshua. Hij weet van zijn pen aardig rond te komen. Begint nu ook in
de Engelstalige wereld van zich te laten horen. Een hele prestatie. Binnenkort verhuist
hij naar Nottingham, in de buurt van zijn schoonouders.

Maandag 19 juli
Om 09.00 uur gepraat met Bröcker, de tweede man van PWC wereldwijd, in het
Amstel Hotel. Vandaar naar het Centraal Station voor de trein naar Brussel. Lunch
met Siim Kallas in Papa e Citti. Aardige man en een goede liberaal.
Commissievergadering. Onderwerp is de affaire-Cresson. Het Belgische OM heeft
de klacht tegen haar niet ontvankelijk verklaard. Moet de Commissie de zaak dan
nog aan het EGH voorleggen? ‘Justice delayed is justice denied.’ Dan had de
Commissie maar sneller moeten handelen. Dit is absurd. De Commissie besluit de
procedure wel door te zetten.

Zaterdag 24 juli
Naar Frau Pfänder in Kaufbeuren (Beieren). Aantrekkelijk huis met mooie tuin, waar
zij woont met man en moeder. Haar man had werkelijk voortreffelijk gekookt. Heb
haar onder andere gevraagd naar betekenis en connotatie van het woord die Buhlschaft.
Die vrouw speelt namelijk een belangrijke rol in Jedermann dat wij maandag a.s.
gaan zien en waarvan zij mij de tekst (van Hugo von Hoffmanstahl) had gegeven.
Volgens mij is ‘boel’ in het oud-Nederlands een hoer. Kon dat ook van die Buhlschaft
worden gezegd? Zij ontkende dat, zeggende dat eine Buhlschaft iemand was die zich
om een ander bekommert en niet noodzakelijk om financiële redenen. Het suffix
-schaft verwonderde haar niet. Inderdaad kent ook het Nederlands het woord ‘het
heerschap’. In ieder geval was die Buhlschaft een beroemde rol die iedere bekende
actrice wel eens had gespeeld. Femke heeft ook in Elckerlyc gestaan waar zij ‘de
schoonheid’ speelde maar
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of dat ook die Buhlschaft was, bleef onduidelijk. Daarna naar Schloss Lautrach.

Maandag 26 juli
Het kostte ons weinig moeite om Salzburg vanuit Lautrach te bereiken want de
afstand is gering. 's Avonds naar Jedermann in het Großes Festspielhaus. Het was
een mooie opvoering die zeer overtuigend werd gespeeld, in de eerste plaats door
Jedermann zelf maar ook door de anderen. Die Buhlschaft een mooie jonge vrouw
met fraaie benen waarvan ze veel liet zien. Toch meer een lichtekooi dan iets anders.
Zowel de duivel als de schat werd door barokke figuren boeiend gespeeld. Alles bij
elkaar een voortreffelijke avond. Leuk ook om al die toeschouwers te zien die zich
moeite hebben gegeven er mooi uit te zien. In Nederland gebeurt dat niet, zelfs niet
bij premières van de opera, en dat is jammer. Het is de cultuur van de achteloosheid.
Op zichzelf is dat wat betreft kleren niet zo erg, maar zij strekt zich uit tot het gebruik
van het Nederlands, wat wel erg is. ‘Het is zo toch ook goed?’ Nee, zo is het niet
goed. Het is niet goed te schrijven ‘koste wat kost’. Ook het Engels is vaak
erbarmelijk. Over Frans en Duits praten we maar niet. We logeren in Hotel Koblenz,
hoog tegen de berg dus met schitterend uitzicht.

Dinsdag 3 augustus
Meest gecompliceerde verhuizing aller tijden. Sommige meubels naar Frankrijk;
andere naar Nico's nieuwe huis in Scheveningen; weer andere naar mijn
Amstel-appartement; meubels voor Kate ook naar mijn appartement aan de Amstel
voor later vervoer naar Hilversum. Boeken uit Ramousies naar de Omval; andere
boeken uit Frankrijk naar de Amstel, keukenspullen naar de Amstel. Linnengoed
overal heen. Wat een mens al niet verzamelt in vijf jaar. Zelf naar Frankrijk gereden
om op het inklaren toe te zien. De verhuisauto kwam een uur te laat aan want kon
het dorp niet vinden. Weer terug naar Brussel. Daar hebben we de deur van ons
appartement definitief achter ons dichtgeslagen. Naar Amsterdam, waar we tegen
middernacht zijn aangekomen.
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Vrijdag 6 augustus
Hoor dat Neelie lid van de Commissie wordt. Goede keus. Heeft veel ervaring, ook
als president van Nijenrode. Ze is ook behoorlijk stevig. Nu de portefeuille nog. Zal
snel een afspraak met haar maken.

Dinsdag 10 augustus
Uitvoerig geluncht met Neelie in Corona om haar iets van de ins & outs van de
Commissie te vertellen.

Woensdag 11 augustus
Interview met Mare, het blad van de Leidse universitaire gemeenschap, over mijn
toespraak ter opening van het academische jaar op maandag 6 september en over
mijn bijzonder hoogleraarschap. 's Middags Ayaan in mijn appartement aan de Amstel
met bewakers en televisie. Zij gaat Zomergasten doen op zondag 29 augustus en liet
mij een 11 minuten durend filmpje zien dat ze met Theo van Gogh had gemaakt. Het
thema is de onderdrukking van de islamitische vrouw die met beroep op koran en
hadith wordt gerechtvaardigd. Maar de uitwerking is zeer gedurfd, onder andere
doordat koranteksten worden geprojecteerd op het halfnaakte lichaam van een vrouw.
Heb haar gewaarschuwd dat het een explosieve film is. Ayaan meent dat haar
veiligheid toch al wordt bedreigd. Ze wil een discussie uitlokken. Nu, daarin zal ze
slagen. Ze is bewonderenswaardig. Een buitengewoon krachtige persoonlijkheid met
een ideaal dat ook het mijne is, namelijk de emancipatie van vrouwen. Maar ik houd
mijn hart voor haar vast. Heb haar gezegd dat ik haar altijd zal steunen. 's Avonds
naar Jephta van Händel, concertante uitvoering in het Concertgebouw. Mooi maar
erg lang.

Dinsdag 12 t/m dinsdag 24 augustus
Vlieland. Fietsen gehuurd bij Jan van Vlieland en in een stortbui bij ons huisje 't
Hoge Land aangekomen als twee verzopen katten. Konden toen geen sleutels vinden.
Tien minuten voor sluitingstijd met de VVV gebeld - leve de gsm! - die de sleutels
bleek te hebben. Een taxi is die ons toen komen brengen. Het weer ook de dagen
daarna matig. Marc Chavannes en zijn vrouw plus Anneke Wert-
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heim en dochter Meta op de borrel. Enige dagen later kwamen André Spoor en
Monique Joekes langs. Toen hebben we bij de Chavannes gegeten, wat heel leuk
was. Conversatie lichtvoetig en amusant, wat past bij dit eiland. André Spoor wil
terug naar het Westen, waarschijnlijk Haarlem. Kan ik inkomen. Dalfsen is geen van
activiteiten gonzende metropool. Haarlem misschien ook niet maar toch iets meer.
Verder gegeten met Willem Jan Otten en Vonne van der Meer in de strandtent.
Hebben het gehad over het begrip ‘vergeving’, waar ik het maar moeilijk mee heb.

Maandag 6 september
Vroeg op want met de trein naar Leiden voor de opening van het academisch jaar.
Mijn toespraak betrof een vergelijking van de huidige EU met de Donau-monarchie.
Die laatste is bezweken onder de vele uitbreidingen. Staat dat lot ook ons te wachten?
Daarna lunch met voorzitter van de CvB, A.W. Kist in het verbouwde Kamerling
Onnes-gebouw, waar de rechtenfaculteit is gevestigd en waar ik mijn intrek zal
nemen. Ik verheug mij daarop. Vervolgens met de trein naar Brussel. 's Avonds een
ontvangst voor Philippe Busquin die europarlementariër wordt. In de Commissie
wordt hij vervangen door Louis Michel. De liberalen hebben het niet zo goed gedaan
in België, vandaar dat le grand Loulou moest wijken als minister van BZ, waar Karel
de Gucht hem is opgevolgd - een onaangenaam persoon, ben ik bang.

Woensdag 8 september
Commissievergadering. We zouden over GMO-food gaan praten, maar Prodi heeft
dit onderwerp uitgesteld tot de volgende Commissie. Men zegt omdat hij de Italiaanse
Groenen binnen zijn Olivo-coalitie wil krijgen. Best mogelijk. Tot mijn starre
verbazing ging Margot Wallström daarmee akkoord, zeggende dat er nog zo veel
onzekerheden waren. Maar waarom dit onderwerp dan op de agenda gezet? Volgens
mij is zij het gevecht met de milieugroepen beu. Loyola verder met een goed standpunt
over kernenergie. Het wordt tijd dat de EU een energiebeleid ontwikkelt. Nu hebben
wij dat niet. 's Avonds naar een soort jazzcafé nabij de Grote Markt waar een jonge
Nederlandse pianist genaamd Martijn Smits mooie pianomuziek
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van Tsjaikovski speelde. In de pauze heb ik even met hem gepraat. Hij is niet alleen
uitvoerend musicus maar ook huisarts. Op dit ogenblik valt hij twee dagen in de
week in voor een huisarts in Volendam. Bewonderenswaardig.

Dinsdag 14 september
Naar Straatsburg. Commissievergadering. 's Avonds een laatste ontmoeting met de
Internal Market Committee. In de Commissievergadering heb ik mijn voorstel over
de liberalisering van de auto-onderdelenmarkt verdedigd. De twee Duitse en de twee
Franse commissarissen waren tegen, zoals te verwachten was. Maar ik had vrij wat
steun en na één termijn intervenieerde Prodi vrij onverwachts dat we het zo maar
moesten doen. Ik hoefde niet eens te antwoorden dus dat was makkelijk. Vervolgens
heb ik het Parlement daarover geïnformeerd. Eerst het EP, daarna de pers. Dat is de
juiste volgorde en dat viel ook in goede aarde bij de Internal Market Committee, die
verder alleraardigst voor mij was. Arlene McCarthy mopperde terecht dat deze
Europese Commissie te weinig had gedaan aan deregulering. Ik heb geantwoord dat
politici naam proberen te maken met voorstellen voor nieuwe initiatieven, niet met
het afschaffen van oude. Zij verwarren activiteit te vaak met actie.

Vrijdag 17 september
Bijeenkomst van de Mentor Groep in het Amstel Hotel. Heb daar gesproken over de
Interne Markt. Aan de lunch interessant gesprek met Eugene Becker over het
enthousiasme waarmee de Europeanen aan de Eerste Wereldoorlog zijn begonnen.
Heeft mij het boek van Robert Wohl Generation of 14 aangeraden. Zelf heeft hij in
het Ministry of Defense gewerkt. Heb hem verteld over mijn interview met Dean
Rusk en de wijze waarop de scheidslijn tussen Noord- en Zuid-Korea tot stand is
gekomen. Vervolgens naar Felix Meritis, waar het Duitsland Instituut (= Lily
Sprangers) een lezing van Christoph Bertram van het Institut für Wissenschaft und
Politik had georganiseerd. Ging over de buitenlandse politiek van de BRD. Daarna
met een man of vijftien (inclusief Lily en Femke) gedineerd in Breitner, Herengracht
hoek Amstel. Zal proberen Bertram op te zoeken als ik over een paar weken in Berlijn
ben. Volgens mij zijn zij daar onder Schröder goed de weg kwijt.
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Vrijdag 24 september
Concurrentieraad. Niet zo handig van Brinkhorst om het een Mickey Mouse Council
te noemen maar dat is het wel. Een paar verplichte nummers en dat was het wat mij
betreft. De lunch werd voorgezeten door Maria van der Hoeven, die verderging met
de Onderzoeksministers.

Woensdag 6 oktober
Commissievergadering. Het enige punt is Turkije en de vraag die moet worden
beantwoord, is of Turkije afdoende aan de politieke criteria van Kopenhagen voldoet.
Prodi, Verheugen en 22 andere commissarissen beantwoorden die vraag positief, ik
negatief. Ik baseer mij op het rapport van Amnesty International en dat van de AIV
in Den Haag, het aantal erkende vluchtelingen in 2003 (2000) en twijfel over de
godsdienstvrijheid. Ik heb uitdrukkelijk gevraagd het niet te doen voorkomen alsof
er unanimiteit bestaat want die is er niet. Ook Franz Fischler was voor, hoewel hij
ons enige maanden geleden een zeer kritische brief had gestuurd. Er is ook een
verschil tussen het rapport zelf en Günter's aanbeveling. Het rapport rechtvaardigt
mijns inziens geen ‘ja’. Ik vraag mij af wat de Armeniërs van dit alles zouden vinden.
Er zijn veel Armeniërs in Frankrijk.

Dinsdag 12 oktober
Terug naar Brussel. Breuer van de Deutsche Bank kwam langs over corporate
governance. Lunch met een viertal Britse journalisten, onder wie de zeer slimme
Rachman van de Economist. Daarna afscheidsbijeenkomst in Charlemagne met mijn
voltallige staf (Markt & Taxud). Leuke subtiele toespraak van Robert Verrue, waarna
een slechte van Alex Schaub die van geen ophouden wist. Veel aardige mensen, van
wie ik sommigen in de loop der jaren goed heb leren kunnen. Ik beëindigde de
bijeenkomst met Mouloudji's ‘Un jour tu verras on se rencontrera’. Ik geloof dat het
applaus gemeend was. Ten slotte een ontvangst voor Balasz die vervangen zal worden
door Kovacs, nu nog minister van BZ van Hongarije. Jammer!

Maandag 18 oktober
Toespraak in de Ridderzaal over corporate governance, na het einde
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waarvan Gerrit mij zei dat het Hare Majesteit had behaagd mij te promoveren tot
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Applaus. Helaas moest ik
onmiddellijk weg want naar Berlijn alwaar een toespraak aan de Humboldt Universität.
Afgehaald door Jochen en onze Rezident. Eerst naar onze oude stek aan de
Friedrichstraße - een buitengewoon aangenaam appartement voor de prijs van een
hotelkamer. Toen naar de Humboldt Universität. Toespraak deels een reprise van
wat ik begin september in de Pieterskerk heb gezegd, namelijk een vergelijking tussen
de huidige EU en de Dubbelmonarchie. Maar daar heb ik een ander slot op laten
volgen, namelijk een verdediging van de Leitkultur (Friedrich Merz was aanwezig).
Het interessante was dat ik ruim een uur vragen over de EU heb beantwoord maar
dat niemand ook maar een vraag of opmerking aan die Leitkultur heeft besteed. De
vraag is: waarom? In een nabeschouwing heb ik twee antwoorden gesuggereerd: (1)
het onderwerp is nog te gevoelig; (2) iedereen is het er nu mee eens dus niet de moeite
waard erop in te gaan. Ik neigde naar het tweede antwoord maar de Duitsers vonden
dat het eerste antwoord toepasselijker was. Friedrich Merz zat aan bij het diner na
afloop. Hij kan het niet vinden met Angela Merkel en heeft daarom zijn functie van
vice-voorzitter van de Union-fractie opgegeven. La guerre des chefs. Daar is elk
electoraat allergisch voor. Als de Union daar niet overheen komt, wint Schröder in
2007 alsnog.

Dinsdag 19 oktober
Ontbijt met Otto en Alexandra Lambsdorff. Hij vertelt over Khodorkovski en Yukos
en is erg pessimistisch over Rusland. Ik deel zijn pessimisme maar had niet anders
verwacht. Dus mijn ontgoocheling is geringer dan de zijne. Gisteren heeft Yavlinski
de Prize for Freedom van de Liberale Internationale gekregen maar diens partij,
Yabloko, zit niet meer in de Doema en bestaat zelfs bijna niet meer. Dus van wie
moet het verzet komen? Daarna naar Coos van Dam, onze ambassadeur, in zijn
nieuwe ambassade, ontworpen door Rem Koolhaas. Mooi om te zien maar slecht
om in te werken. Het adagium ‘Vorm in Functie’ is hier van tafel gevallen. Aan het
einde van de middag terug naar Brussel wegens Prodi's afscheidsdiner in Val
Duchesse. Zat naast de vrouw van Pascal Lamy, die mij vertelde hoe
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Pascal de afgelopen vijf jaar in zijn land is behandeld - tot in de Assemblée toe. Hij
zou hebben outrepassé son mandat; hij zou vergeten hebben Fransman te zijn. En
werden zulke critici erop gewezen dat hij een eed op zijn onafhankelijkheid had
afgelegd, dan klonk hun dat als een donderslag bij Keulen. Met dat al heeft Pascal
van de Franse regering niets te verwachten.

Woensdag 20 oktober
Femke vliegt terug naar Berlijn want haar dochter Babette komt daar aan het einde
van de ochtend aan. Ik naar de Commissievergadering. Griekenland cooking the
books. Pascal over het General System of Preferences. We hebben het GSP, Everything
but Arms, ACP, de MOL's - het is zo langzamerhand erg ingewikkeld geworden. Ik
steun Pascals streven naar vereenvoudiging dan ook. David Byrne over de
onafhankelijkheid van wetenschappelijk adviseurs. Loyola over olievoorraden. Monti
over de SNCF die geld van de Franse regering vraagt voor haar vrachtfiliaal hoewel
de SNCF zelf nog steeds winst maakt. Ik vind het bedenkelijk, Mario ook. Maar de
meningen zijn zeer verdeeld dus de zaak wordt vooruitgeschoven - Barrot mag ermee
omgaan. Ten slotte mijn Dosenpfand. Er wordt besloten over te gaan tot saisine van
het Hof maar met uitstel van executie (avec autorisation de contact) met drie maanden,
zodat de Bundesrat op 17 december alsnog de Verpackungsverordnung kan
amenderen. 's Middags moet ik een dozijn medailles overhandigen voor twintig jaren
dienst. Ik probeer bij ieder een klein verhaaltje te houden. 's Avonds een debat met
Geert Mak, Geert van Istendael, Yves Desmet (van De Morgen) en de oude Max
Kohnstamm. Nou, dat viel niet mee. Terwijl iedereen toch zegt dat het boek zo aardig
is. Max eindigde in eurogezwijmel en daar ben ik allergisch voor. Stond dan ook zo
gauw mogelijk weer op straat.

Vrijdag 22 oktober
Interview met de Financial Times Deutschland. Vragen die me al tientallen keren
zijn gesteld. Heel vervelend. Maar ja, herhaling is de moeder van de politiek. Zie
Maggie Thatcher. En daarom is Mario Vargas Llosa geen President van Peru
geworden. 's Avonds receptie met diner op het Auswärtige Amt voor de
Nexus-conferentie die morgenochtend begint.
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Zaterdag 23 oktober
Mijn key note-toespraak. Ik ben ingegaan op het bekende rijtje: democratie,
mensenrechten, scheiding van kerk en staat, enz. Zijn dat Europese, westerse of
universele waarden? In het bijzonder, wat onderscheidt de Europese van de
Amerikaanse waarden? Ik kwam tot vier verschillen: Europa is by and large
geseculariseerd, het benadrukt solidariteit boven motivatie, de demografie en onze
culturele en politieke erfenis: our heritage; hoewel je kunt zeggen dat de Renaissance
zowel tot de Amerikaanse als tot de Europese erfenis behoort. De discussie liep alle
kanten op, zoals te verwachten was. Coos van Dam was er, evenals Atzo Nicolaï en
Marnix Krop, plus vele buitenlanders zoals Olivier Todd. 's Avonds een diner op de
ambassade, voorafgegaan door een rondleiding door Rem Koolhaas. Babette, die
mee at, vond de ambassade lelijk.

Dinsdag 26 oktober
Naar Straatsburg. Commissievergadering. Is het de laatste? Economische
vooruitzichten. Lang verhaal van Almunia hierover - geen reactie. Waarom doen we
dit? Je kunt net zo goed de FT lezen. Loyola over de prijs van olie. Haar betoog mondt
uit in een pleidooi voor kernenergie. Ze heeft groot gelijk. Prodi: ‘We must stimulate
non-oil energy.’ Zeker, maar wat heeft hij eraan gedaan? Fischler met een buitenissig
plan om de producenten van bloemkool te beschermen. Er wordt gestemd: met 16
tegen 14 afgewezen. Barrot en Loyola ondersteunen Fischler, dat wel. Ten slotte een
abortieve rechtszaak tegen Martin Bangemann wegens misbruik van auto en chauffeur.
Gaat niet door, gelukkig. 's Avonds een diner d'adieu voor Pat Cox en mijzelf in een
kasteeltje in de buurt van Brussel. We werden toegesproken door Graham Watson.
Ik besloot mijn antwoord met de affaire-Buttiglione. Ik raadde de liberalen aan niet
tegen Barroso te stemmen. Ten eerste had Buttiglione recht op zijn eigen mening.
Inzake discriminatie was hij al onder curatele gesteld. En we gingen toch geen procès
d'intention voeren? Ten tweede was er de praktische overweging van het liberale
gehalte. De Barroso-commissie zou acht liberalen tellen, nog nooit eerder vertoond.
Een reshuffle zou het liberale gehalte alleen maar kunnen verminderen. Graham
Watson en Jules Maaten waren het met mij eens maar de meerderheid der liberalen
niet.
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Woensdag 3 november
Commissievergadering. Nabeschouwing over de situatie die nu is ontstaan. Barroso
heeft twee gelegenheden met de leden van de Europese Raad te spreken. Komt het
daarbij tot een compromis dan zal het EP - dat nu zijn tanden heeft laten zien - dat
wel slikken. Voor mij is dit alles behoorlijk lastig omdat ik heb beloofd in de derde
week van november naar Atlanta en Washington te gaan. Commissiewerkzaamheden
zijn er eigenlijk niet. Patten over de Amerikaanse verkiezingen. Ik merk op dat we
niets te winnen hebben bij een controversiële opstelling. Wim Kok komt het rapport
van zijn werkgroep aanbieden en bespreken. Dat gaat over het Lissabonproces. Ik
werp het interessante voorbeeld van de Scandinavische landen op: hoge belastingen
en toch hoge economische groei. Hoe kan dat? Pascal Lamy werpt mij een
meesmuilende blik toe. Misschien moet de oorzaak worden gezocht in het feit dat
de Scandinavische landen veel meer een ‘kenniseconomie’ zijn dan de andere
Europese landen. Het is een belangrijk onderwerp, maar voor later.

Donderdag 4 november
Promotie van Hans Wansink in de aula aan het Spui. Betreft het fortuynisme en de
nasleep daarvan. Pim Fortuyn zei: ‘Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg.’ Het
tweede deel van die uitspraak klopt, het eerste niet. Toute la vérité n'est pas bonne
à dire. Verder is er nog zoiets als openbaar fatsoen, ook al is dat zwaar aangetast. Ik
heb Kate in Jakarta Nederlands leren lezen met behulp van de zogenaamde
blokboekjes Pim, Frits en Ida. Na een woordenwisseling tussen twee meisjes stond
daaronder het commentaar: ‘Dat was niet aardig maar wel eerlijk.’ Een Indonesisch
boekje zou zoiets nooit bevatten; dat is voor Indonesiërs veel te kasar.

Vrijdag 5 november
Bijeenkomst in het Paleis op de Dam waar prof. Jonathan Israel zou spreken over de
relevantie van Spinoza voor de tegenwoordige tijd. Hij heeft een dik boek geschreven
over de radicale romantiek. Ook heeft hij zich zeer scherp uitgelaten tegen Burke.
Maar ik kan Israel niet goed volgen. In de discussie die daarop volgt merk ik naar
aanleiding van de moord op Theo van Gogh iets op over het spannings-
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veld tussen aan de ene kant de cultuurrelativisten en aan de ander kant de zogenaamde
‘verlichtingsfundamentalisten’. Volgens mij wordt die laatste term vooral gebruikt
door mensen die wat verward zijn, zoals de Brit John Gray. Ik vraag waar Israel hier
staat maar het antwoord ontgaat mij.

Zondag 7 november
Buitenhof. Over Theo van Gogh. Heb het voor de hand liggende gezegd. 's Middags
naar Thijs die zwaar ziek uit Suriname is teruggekomen.

Maandag 8 november
's Avonds een herdenkingsbijeenkomst voor Theo van Gogh in de Westergasfabriek.
Ben ernaartoe gegaan uit solidariteit met Theo van Gogh, maar de bijeenkomst was
vreselijk. Zat tussen Heleen van Royen en Connie Palmen. Bofkont! Heb wat gekletst
met arabist Hans Jansen, met wie ik het goed kan vinden. Na een halfuur naar huis
gegaan.

Woensdag 10 november
Dagje Brussel. Commissievergadering. Prodi over de Europese Raad. Barroso heeft
overeenstemming weten te bereiken over de samenstelling van zijn Commissie. De
voorzitters van de grote fracties hebben zich daarmee akkoord verklaard. Dit betekent
een vertrouwensvotum op donderdag 18 november en een nieuwe Commissie vanaf
maandag 22 november. Heel goed. Neelie blijft op Concurrentie. Ook heel goed.
Sarkozy wil sectoren die onder de olieprijzen te lijden hebben te hulp schieten. De
Fransen leren het nooit. Het blijven colbertisten voor en na.

Donderdag 11 november
Amsterdam. Om 13.00 uur komt Paul Rosenmöller langs met Saskia de Boer en
filmcrew voor een opname ten behoeve van de film die hij over mij aan het maken
is. Om 18.30 uur zou ik aanwezig zijn bij een boekpresentatie in Athenaeum
Boekhandel maar geef het op wegens onmogelijk verkeer. Wie haalt het nu ook in
zijn hoofd iets dergelijks te organiseren op het drukste punt van de stad en op de
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drukste tijd van de dag. Dit betekent dat alleen fietsers of gebruikers van het openbaar
vervoer daarbij kunnen zijn.

Zondag 14 november
Naar Atlanta waar ik door Oussama word afgehaald. Word ondergebracht in een
hotel op het fraaie campus van de Emory University. Het hotel wordt geacht in de
stijl van Frank Lloyd Wright te zijn maar lijkt meer op de Berlijnse opera nabij de
Ernst Reuter Platz. Veel lambrisering - jaren vijftig. Erg leuk.

Maandag 15 november
Lunchtoespraak over de geopolitiek van de Europese Unie = mijn
Bilderberg-toespraak. Alle vragen gingen over de EU, niet zozeer over de geopolitiek.
Om 04.15 PM een openbare discussie over hetzelfde thema, voorgezeten door
Oussama's vrouw Holli Semetko. Diner met Alan Abramowitz, deskundige op het
gebied van de Amerikaanse verkiezingen. De herverkiezing van Bush, zegt hij, is te
danken aan twee punten: ‘Hij is beter voor onze veiligheid en hij is tegen het
homohuwelijk.’

Woensdag 17 november
Ontmoeting met president Jimmy Carter die een feelgood-verhaal hield over
ontwikkelingsprojecten in Mali. Diner met stafleden die zijn geïnteresseerd in de
governance van de EU. Ik moet zeggen dat Holli en Oussama (hij heet hier Sam,
‘Oussama’ is geen populaire naam in de VS) zich geweldig hebben ingespannen om
elk diner interessant te laten zijn. Hoop alleen dat ze iets aan mij hebben gehad.

Donderdag 18 november
Ik mag altijd terugkeren naar Emory University, zegt Holli, voor hoe lang ook. Leuk
te weten en ik wil best (met Femke) maar wanneer? Naar Washington, alwaar de
Nexus-conferentie. Allereerst naar Fukuyama. We praten over het verlies aan
zelfvertrouwen van de westerse wereld. Wat betreft de VS wijt hij dit aan de culturele
revolutie in de jaren zestig. Wat betreft Europa ga ik terug naar de grote Europese
burgeroorlog van 1914-1918.
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Vrijdag 19 november
De conferentie is interessanter dan die in Berlijn. Dat komt door het hogere niveau
van de Amerikaanse denktankers die hier aanwezig zijn. Aanwezig waren onder
anderen Bassam Tibi uit Duitsland, Robert Hunter (ex-CSIS, ex-NAVO), John Vinocur
(overgekomen uit Parijs), Richard Wolin (met zijn boek over de aanval op de
Verlichting), de vrouw van Dominique Moïsi en de Iraakse schrijver Kanan Makiya,
die zich enigszins belachelijk maakte met een heftige aanval op de Fransen. Zo heftig
dat ik mij genoopt voelde de Fransen te hulp te komen, wat mij weer een dankbare
ambassadeur opleverde. Hoorde voorts dat het EP zijn vertrouwen aan de
Commissie-Barroso heeft geschonken. Net als ik dacht en heel verstandig. Het is
rustig herfstweer.
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Nawoord
Ik heb mijn werk als lid van de Europese Commissie met volle teugen en overtuiging
gedaan. Ik vond het zowel interessant als belangrijk. Interessant, omdat het de hartslag
van het economisch leven betrof. Belangrijk, omdat het ten doel stond van de
economische eenwording van Europa, die van grote betekenis is. Ik verbeeld mij dat
er in de vijf jaren die ik in Brussel heb doorgebracht ook vooruitgang is geboekt,
vooral ter zake van de financiële dienstverlening. Maar niet alleen daar.
Ik vond de samenwerking met mijn collega's plezierig. De toon in de vergaderingen
van de Commissie was aangenaam. Naar ik heb begrepen, is dat wel eens anders
geweest. Onze President, Romano Prodi, had twee voortreffelijke eigenschappen.
Ten eerste liet hij mij bijna altijd mijn gang gaan. Ten tweede bleef hij mij steunen
als deze of gene minister of regeringsleider zijn ongenoegen over mijn werk kenbaar
maakte.
De neiging van de Commissie waartoe ik heb behoord, was eerder
sociaal-democratisch of christen-democratisch dan liberaal. Op sommige punten
stond ik dan ook alleen.
Dat gold bijvoorbeeld ter zake van het rondpompen van geld in het regionale fonds;
de financiële perspectieven; het Stabiliteitspact; het immigratiebeleid en de toetreding
van Turkije. Vooral die laatste zaak achtte ik zwanger van onheil.
Helaas heb ik moeten constateren dat de politieke correctheid soms ook in de Europese
Commissie verlammend werkte, hoewel de leden ervan toch niet spoedig voor
verkiezingen zouden staan. Ook waren sommigen naar mijn smaak te gevoelig voor
nationale wensen. Verder ontbrak het de Commissie soms aan zelfvertrouwen: jegens
het Europees Parlement, jegens de lidstaten of jegens de Amerikanen.
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Dit is een aspect van een veel breder verschijnsel: het gebrek aan zelfvertrouwen in
de eigen cultuur dat West-Europa kenschetst. Een verschijnsel dat meer studie
verdient.
Al met al strekt het tot voldoening dat ik een oude ambitie heb kunnen verwerkelijken.
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Lijst van afkortingen
ABS

Amsterdamse Bachsolisten

ACP

Afrika, Caraïben en Pacific

AF

Air France

AFEP-AGREF

Association Française des Entreprises
Privées

AIV

(Ned.) Adviesraad Internationale
Vraagstukken

AmCham

(VS) American Chamber of Commerce

ANP

Algemeen Nederlands Persbureau

APIS

Advanced Passenger Information System

ASC

Amsterdamsch Studenten Corps

bbl

barrel

BBL

Bank Brussels Lambert

BBP

Bruto Binnenlands Product

BDI

Bundesverband der Deutschen Industrie

BEF

Belgische frank

BEPG

Broad Economic Policy Guidelines

BNL

Benelux

BNP

Bruto Nationaal Product. Ook: Franse
bank BNP Paribas

BNR

(Ned.) Business News Radio; lokale
Amsterdamse radiozender

BPO

(Ned.) Bewindspersonenoverleg

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BZ

Buitenlandse Zaken

CdG

(Fr.) Charles de Gaulle; luchthaven Parijs

CDU

(Dld.) Christlich Demokratische Union

CEA

Comité Européen des Assurances

CEO

Chief Executive Officer

CEPS

Centre for European Policy Studies

CFO

Chief Financial Officer
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(Ned.) Christelijk-Historische Unie
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CLONG

(EU) Comité de liaison des organisations
non-gouvernementales

CoCoBu

Commissie Controle Budget (Europees
Parlement)

COMPAT

Community Patent

CSI

Container Security Initiative

CSIS

Center for Strategic and International
Studies, Washington

CSU

(Dld.) Christlich Soziale Union; Beierse
tak van CDU

CvB

College van Bestuur

DG

Directoraat-generaal

DG

Dev

Directoraat-generaal Development

DTI

(VK) Department of Trade and Industry

EBRD

European Bank for Reconstruction and
Development

ECB

Europese Centrale Bank

Echelon

Europees-Amerikaans-Australische
inlichtingendienst

Ecofin

(-Raad) Raad van Ministers samengesteld
uit de ministers van Economische Zaken
en Financiën

EDF

Electricité de France

EFTA

European Free Trade Association

EGH

Europees Gerechtshof

EIB

Europese Investeringsbank

EK

Eerste Kamer

ELDR

European Liberal Democrat
Reformist-party

EM

(Fr.) État membre; lidstaat (LS)

EMAC

Economie & Monetary Affairs
Committee (Europees Parlement)

EMU

Europese Monetaire Unie

END

Experts Nationaux Détachés
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Europees Parlement(ariër)

EPC

European Policy Committee

EPG

European Policy Group

EPO

European Patent Office

EPP

European People's Party

ERT

European Round Table

ESB

Economisch-Statistische Berichten

ESF

European Social Fund
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Eureko

Nederlandse verzekeringsonderneming

E-VAT

BTW

EVRM

Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens

EZ

Economische Zaken

FAZ

Frankfurter Allgemeine Zeitung

FB

Frits Bolkestein

FD

Het Financieele Dagblad

FDP

(Dld.) Freie Demokratische Partei

FEC

Financieel Economische Commissie

Fed

(VS) Federal Reserve Bank

FESCO

Forum of European Securities
Commissions

FESE

Federation of European Securities
Exchanges

FNS

Friedrich Naumann Stiftung (Duitsland)

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

FPö

(Oost.) Freiheitliche Partei Österreichs

FSC

(EU) Financial Services Committee

FSGP

Financial Services Policy Group

FT

Financial Times (Brits)

GAAP

(VS) Generally Accepted Accounting
Principles

GATS

General Agreement on Trade in Services

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

GBVB

Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid

GLB

(EU) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GMO

Genetically modified organism

GOPE

(Fr.) Grandes Orientations de la Politique
Economique

GPD

(Ned.) Geassocieerde Persdiensten

GSP

General System of Preferences

over elektronische handel
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GW

Grondwet

HMG

His Majesty's Government

HR

(Ned.) Hoge Raad

IAS (B)

International Accounting Standards
(Board)

IEA

International Energy Agency. Ook:
Institute of Economic Affairs
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IEPG

(NAVO) Independent European
Programme Group

IFRI

Institut Français des Relations
Internationales

IGC

Intergouvernementele Conferentie

IHT

(VS) International Herald Tribune

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMLA

Internal Market & Legal Affairs
Committee (Europees Parlement)

IMR

Interne Markt Raad

IOSCO

International Organization of Securities
Commissions

IPR

Intellectual Property Rights

ISD

Investment Services Directive

JD

Juridische Dienst

KBC

(Blg.) Kredietbank

KBX

‘Koningin Beatrix’; regeringsvliegtuig

KC

Kamercentrale

KSG

Kolen- en Staalgemeenschap

KvK

Kamer van Koophandel

KZO

Koninklijke Zout Organon. Na fusie met
AKU: AKZO

LAIM

Legal Affairs & Internal Market
Committee

LDC

Less Developed Countries

LH

(Dld.) Lufthansa

LI (GN)

Liberale Internationale (Groep
Nederland)

LIBE

(EP) Committee on Civil Liberties, Justice
and Home Affairs

LPF

(Ned.) Lijst Pim Fortuyn

LS

Lidstaat
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MEP

Member of the European Parliament;
Europarlementariër

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MOL

Minst Ontwikkelde Landen

MP

Minister-president

MS

Memberstate; lidstaat (LS)

MSD

Merck, Sharp & Dohme. Farmaceutisch
bedrijf
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NBBS

Studentenreisbureau

NIA

Nos Iungit Amicitia; sociëteit van het ASC

NIAS

Netherlands Institute for Advanced Study
in the Humanities and Social Sciences

NIMBAS

Netherlands Institute for MBA's (Utrecht)

NMNH

Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel

NOC

Nederlands Olympisch Comité

NP

Neighbourhood Policy

NRW

(Dld.) Noordrijn-Westfalen; deelstaat

NYSE

(VS) New York Stock Exchange

NYU

New York University

NZZ

Neue Zürcher Zeitung

OAE

Organisatie van Afrikaanse Eenheid

ODA

Official Development Assistance

OECD

Organisation for Economic Co-operation
and Development

OESO

Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling

OHIM

Office of Harmonization for the Internal
Market

OLAF

Office Européen de Lutte Anti-Fraude

OM

Openbaar Ministerie

OMC

Organisation Mondiale du Commerce

ONG

Organisation non-gouvernementale

OPA

Offres publiques d'achat

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OUA

Organisation de l'unité africaine. Ook:
OAE

öVP

(Oost.) Österreichische Volkspartei

OZB

Onroerende Zaak Belasting

PAC

Politique Agricole Commune. Ook: GLB
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PCAOB

(VS) Public Company Accounting
Oversight Board

PCF

Parti communiste française

PCP

(Port.) Partido Comunista Portugues

PEA

Plan d'épargne en actions

Perm.rep.

Permanent representative. Ook:
Permanente vertegenwoordiger

PESC

In: Monsieur PESC. Vertegenwoordiger
voor het buitenlands
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en veiligheidsbeleid (Politique étrangère
pour la securité et la cooperation)
PNR

Passenger Name Record

PPE

Parti Populaire Européen

PRC

People's Republic of China

PS

(Blg.) Parti Socialiste

PSE

Parti socialist européen

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

PV

Permanente Vertegenwoordiger

PWC

PricewaterhouseCoopers

PZU

(Pol.) Powszechny Zakład Ubezpieczeń

QIB

Qualified Institutional Buyers

QMV

Qualified Majority Voting

REIA

Raad voor Economische en Internationale
Aangelegenheden

RvB

Raad van Bestuur

RWE

Duits energieconcern

SEC

(VS) Securities and Exchange
Commission

SER

Sociaal-Economische Raad

SLAA

Stichting Literaire Activiteiten
Amsterdam

SPD

(Dld.) Sozialdemokratische Partei
Deutschlands

SDP

(VK) Social Democratic Party

SG

Secretaris-generaal

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SIS

Schengen Informatie Systeem

SME

Small and medium-sized enterprises.
Ook: MKB

SN

(Blg.) SN Brussels Airlines
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SNCF

Société Nationale des Chemins de Fer
Français (Franse spoorwegen)

SzDSz

(Hong.) Alliantie van Vrije Democraten

Taxud

Taxation and Customs Union (Directorate
General)

TEU

Treaty on European Union

TK

Tweede Kamer

TPG

Tax Policy Group
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TREN

Transport en Energie
(directoraat-generaal)

TUC

(VK) Trade Union Congress

UA

(VS) United Airlines

UCITS

Undertakings for the Collective
Investment of Transferable Securities

UK

United Kingdom. Ook: VK

UNESCO

(VN) United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

UNICE

(Fr.) Union des Industries de la
Communauté Européenne

UNRWA

(VN) United Nations Relief and Works
Agency

UPC

United Pan-European Communications

UvA

Universiteit van Amsterdam

V&W

Verkeer en Waterstaat

VEUO

(Ned.) Vereniging van effectenuitgevende
ondernemingen

VK

Verenigd Koninkrijk. Ook: UK

VLD

(Blg.) Vlaamse Liberalen en Democraten

VN

Verenigde Naties

VN

Vrij Nederland

VNO-NCW

Verbond van Nederlandse
Ondernemers-Nederlands Christelijke
Werkgeversverbond

VW-Gesetz

(Dld.) Volkswagenwet (geen
aandeelhouder krijgt meer dan 20 procent
stemrecht)

WHO

Wereldhandel Organisatie. Ook: WTO

WIPO

(VN) World Intellectual Property
Organization

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid
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WTO

World Trade Organization. Ook: WHO
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