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show the uniqueness of the current youth culture, this generation is accused of not
having a "discerning palate" (p. 206) and of being strongly influenced by what
others are drinking. Gutzke also writes: "women's bodies, clothing and appearance
attracted notice, not their personalities, thoughts or feelings" (p. 212). One might
wonder whether any of these negative traits are specific to current youth culture,
especially since the subsequent chapters are oddly enough devoted to putting the
differences and similarities between generations into perspective.
Despite these remarks, Women drinking out... provides a good synthesis of a
wide variety of sources, and Gutzke shows sensitivity for the inner workings of
cultural processes. To scholars of either gender or food and drink history, the book
should prove a very useful addition to the existing literature.
Jon Verriet
Vrije Universiteit Brussel

Wim van Meurs (et al), Europa in alle staten. Zestig jaar geschiedenis van de
Europese integratie (Nijmegen: Vantilt, 2013) 351 p. ISBN 978-94-6004-126-6.
De Europese Unie won de voorbije jaren sterk aan belang. Ze bepaalt de marges
waarbinnen de nationale politiek nog over manoeuvreerruimte beschikt en ze
beïnvloedt diepgaand het leven van de Europese burgers. Niet alleen inzake
grote dossiers, zoals de organisatie van de economie, de munt- en begrotingspolitiek of de werking van de interne markt worden de cruciale knopen vandaag in
Brussel doorgehakt, maar ook als het gaat over heel concrete dagelijkse zaken zijn
het de Europese instellingen die uiteindelijk beslissingen nemen. Hoe een kindersurprise-ei er moet uitzien is vastgelegd in Europese regelgeving, en hoe vaak de
ruitenwissers van een tractor over en weer moeten gaan is Europees gereglementeerd, net als de wijze waarop de ogen aan een teddybeer bevestigd moeten zijn.
De impact van Europa is reusachtig, maar tegelijk blijft Europa onbegrepen. In
nieuwsberichten komt de Europese Unie wel geregeld aan bod, zeker sinds de
eurocrisis. Maar dat nieuws wordt vaak beschouwd als moeilijk en saai. Europa
is mysterieus en kan blijkbaar alleen begrepen worden door zonderlinge specialisten. Dat zou niet zo moeten zijn. Europese politiek is niet moeilijker te begrijpen
dan ontwikkelingen in de nationale politiek. Europa is boeiender, intrigerender en
vaak geestiger dan wordt aangenomen. Waar komen het onbegrip en de vooroordelen dan vandaan?
Voor een belangrijk deel heeft het te maken met een gebrek aan basiskennis.
Het gevolg is dat nieuwsberichten door lezers en kijkers niet in hun context
kunnen worden gezet en losse flarden blijven zonder duidelijke samenhang. Fei-
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ten uit de nationale politiek worden sneller begrepen omdat iedereen vooral via
het onderwijs inzicht heeft in enkele cruciale momenten uit de nationale geschiedenis en ook in grote lijnen de landelijke instellingen kent. Over de Europese Unie
blijft echter een waas van mysterie hangen.
Het belang van een boek als Europa in alle staten kan dan ook niet overschat
worden. De auteurs, die ervaring hebben met het doceren van de Europese integratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Amsterdam, reiken de lezers een basis aan die het mogelijk maakt om actuele Europese
ontwikkelingen beter te begrijpen en de achtergrond en het belang daarvan in te
zien. Daarbij staat vooral de historische achtergrond centraal, maar tegelijk worden ook theoretische inzichten aangereikt die de lezer toelaten om een meer
diepgaand zicht te krijgen op de fundamentele dynamieken achter de Europese
integratie.
De opzet van het boek is enigszins merkwaardig en wijkt af van de meer traditionele handboeken, die ofwel historisch-chronologisch, ofwel sterk thematisch
zijn opgebouwd. Dit boek hinkt enigszins op beide aanpakken tegelijk. Vanuit vijf
invalshoeken wordt er telkens een deel van de integratiegeschiedenis verteld. Zo is
er een hoofdstuk over de opbouw van Europa, een over de vraag ‘Waartoe dient
Europa?’, en een over ‘Een grondwet voor Europa’. Elk van de vijf hoofdstukken is
gelijkaardig opgebouwd: eerst wordt de geschiedenis verteld en wordt ingegaan op
de wijze waarop academici de ontwikkelingen geïnterpreteerd hebben en er theorieën rond bouwden. Daarna wordt telkens één specifiek thema wat nader onder
de loep genomen, bijvoorbeeld de rol van Europese politieke partijen of van Europese ambtenaren. Ten slotte volgt in elk van de vijf hoofdstukken een stukje over
bronnen, waarmee geïnteresseerde lezers hun weg kunnen zoeken in de chaos van
informatie die over de Europese Unie beschikbaar is. Onder meer opiniepeilingen
en beleidsdocumenten komen aan bod, maar ook memoires en biografieën van
hoofdrolspelers. Fundamentele dilemma’s en kwesties, zoals het groeiend euroscepticisme, het democratisch deficit of de vraag hoe ver de Unie nog kan uitbreiden, worden door de auteurs gaandeweg ter sprake gebracht.
De lezer moet de wat aparte benadering van dit boek gewoon worden. De
permanente afwisseling tussen historische duiding, theorie, bronnen, en andere
aspecten maakt dat het boek wellicht moeilijk een breed publiek zal aanspreken.
De auteurs zelf mikken op bachelor- en masterstudenten. Het is dan ook echt een
handboek, met kernbegrippen die vetgedrukt zijn, en een chronologie op het
einde. Nergens worden duidelijke standpunten ingenomen. De auteurs proberen
immers niet te overtuigen, maar willen ontwikkelingen zo objectief en helder
mogelijk verklaren en duiden, of geven aan hoe fenomenen vanuit verschillende
invalshoeken kunnen begrepen worden. Met de informatie (zowel historisch als
abstract-theoretisch) die ze bieden, reiken de auteurs wel het materiaal aan waarVOL. 11, NO. 3, 2014
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mee de kritische lezer zelf een mening kan vormen over de Europese vraagstukken
van het moment. En dat is precies wat een goed handboek moet bieden.
Kaat Teerlinck & Hendrik Vos
Centrum voor EU Studies, Universiteit Gent

Angus Deaton, The Great Escape. Health, Wealth and the Origins of Inequality
(Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2013) 360 p. ISBN 978-0-69115354-4.
Angus Deaton is one of the world-leading experts in the study of long-term economic development and global inequality. In The Great Escape Deaton argues that
people are wealthier, healthier and probably also happier today than they ever
were in the past. People enjoy longer lives today than at the start of the 20th
century and more often live with larger degrees of personal freedom. Yet, the
great escape from poverty and pre-mature death has also generated gaping inequalities between people, countries and world regions. According to Deaton
“averages are no consolation to those who have been left behind” (219). Within
the meta-narrative of global social and economic progress, Deaton thus addresses
the big welfare innovations of the past two centuries, along with the most wrenching setbacks and major policy failures. Deaton counts the massive post-war international aid effort as one of the most poisonous failures to remedy global poverty.
The Great Escape aims at a broad readership that extends far beyond the
confined circle of economists and economic historians interested in modern ‘development’. Deaton takes time to explain concepts and statistics in layman’s terms
and formulates his arguments in crystal clear prose. He pays ample attention to
the policy implications one may draw from the historical record of global wealth
and health developments, and underpins his arguments with carefully selected
graphs and statistics. The book starts in chapter one with a broad survey of what
we know about the wellbeing of the world and develops an argument how material welfare growth is connected to increasing life satisfaction. Deaton also explains
how the construction of development statistics always contains moral assessments of what surveyors do and do not value, and calls for making these normative underpinnings more explicit than they often are.
Chapters two and three discuss how the world has escaped pre-mature death,
how this started in Europe and how life saving technologies and knowledge, such
as the germ theory of disease, diffused to other parts of the world. Chapter four
proceeds to discuss how the ongoing progress in medical knowledge keeps raising
life expectancies in rich countries and how the massive investment efforts in old-
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