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Noch het proces van de Europese eenheid noch de hereniging van 

Duitsland mogen wij uitsluitend vanuit fiscaal oogpunt benaderen. 

De deur voor de Oosteuropese staten moet openblijven, en pre

cies zoals bondskanselier Kohl de Duitse eenheid gewild heeft, 

moeten wij nu de Europese eenheid willen. Wanneer wij er niet in 

slag en de behoefte aan werk en zekerheid van 3 20 miljoen 

Westeuropeanen met die van 3 80 miljoen Oosteuropeanen te ver

binden krijgen wij politieke problemen. 

I 
k wa<, zeer vereerd door de uitno· 

diging om op dit '>ympmium te 

spreken. Had icmand mij ict<; mccr 

moet ik nog <;teeds uitlcggen dat ik in 

een drielandenhoek woon, direct aan 

de Tsjechische en Poolse gren'>. lk moet 

crook altijd bij zcggcn dar 

achrer Dresden niet me

teen de Cobi-woc<;tijn of 

her nahije tvlidden-Omren 

begint OnvcrmijdeliJk 

hehbcn we aan deze grens 

ook ecn ieh ander per

<;pectid op datgene war 

zich in Duitsland en in 

luropa af-,peelt, dan le

mand in Den Haag of 

Bru<;<;e\ 

dan VIJf jaar gelcden 

verteld dat ik in Den Haag 

ccn lezing zou houden, 

dan had ik hem ongetwij

fcld voor gek verklaard. 

Nu behoet ik niet meer 

aan de wijkraad toe<,tem

nling te vragen on1 te nlo

gen reizen, maar kan ik 

Duihland zelf., verlaten 

zonder mijn paspoort te 

hoeven tonen. Dat laat 

trdlcnd zien in welk in- Dr f-1 Eggert 
griJpend veranderingsproccs we om in 

[uropa bevinden. 

Na de val van de Muur 
Tweehondcrd meter van de TsJechische 

gren<; wonen mijn gezin - dat zijn mijn 

vrouw. vier kindcren. twee honden en 

twintig konijnen -en ik. In her We<,ten 

len hlik op de kaart maakt meteen dui

dclijk dar de vriJ<;taar Sak<;en eigenli1k 

in hct hart van luropa en n1et aan de 

rand ervan ligt Niemand die de 

Furopese geschiedcni<; kent, zou durven 

" Deze in Ieiding is vertaald door de re

dactie-seuetaris. 



hcweren dat Praag en Warschau minder 

Europc-;c steden zijn dan tv1adrid en 

Li<;<;ahon. Voor ons eindigt Europa nict 

aan de Omtduitse grcm. Wij vinden 

dat Polen, de T-;jechische rcpubliek, 

Hongarije, Slowakije, de llaltischc <;ta

ten en nog een paar Ianden in Zuid

Omt-Europa ook daartoc hehoren. 

Wanncer ik over Europa sprcck dan he

doc! ik dus niet aileen West-Europa, 

maar Europa in haar gchccl. 

De Europcse Llnic hewoog zich in de 

laatste decennia steed, meer naar hct 

Zuiden, naar de t'\1iddelland'>c Zee. Pas 

door de hercniging van Duitsland is 

ook de hcreniging van geheel Europa 

weer denkhaar gcwordcn. 

lk hch ecn vricnd in Polen die mij in 

I 'Jil'J als volgt toc<,prak: "lou gun ik de 

Duit'>c hcreniging wei, maar jullie in de 

DDR gun ik haar niet. lullie warcn al

tijd communisti'>cher dan wij lullie 

hebben ons gcclurende veertig jaar van 

Wc-;t-Europa afgcsneclen, en nu i'> het 

jullic weer gelukr om crtoc rc hchoren." 

Zijn twccdc zin luidde "AI waren wij 

Polen I 00 jaar van elkaar ge'>cheidcn, 

dan nog warcn wiJ bli)vcn zeggcn dat 

Polen bij Polen horen, lang !eve Polen." 

Dcgcnc die zoiet<, in Duitsland zou 

zcggen, zou me teen in de ui terst recht

'>C hock gcplaaht worden. Toen ik hem 

dat zci, merkte hij op "Dan kan je ecns 

zicn hoc gck JUllie Duirsers zijn" En 

ook daarin -;chijnt hij weer gclijk te 

hchben. 

1\lct de hcrcniging van Duit,Jand werd 

voor hct ecr<,r cen dec! van het vrocgc

rc Oo-,thlok in de Europese Llnic opge

nomcn. Lkzc opname in de Furopc-;e 

Llnie hccft icts '>ymholisch en cxcmpla

ri'>ch en is daardoor bruikbaar voor de 

tockomst van Europa. Het hcdt sym

bolische waarde omdat her Duit'>e gc

val de hcrcniging met een al lang in 

Europa gdntegreerd dee! - niet algc

meen gcldig is. Hct heeft excmplari

schc waarde omdat geen enkel land in 

West- en Oost-Europa tot nog toe cr

varing had opgedaan met de ingrijpen

dc veranderingsprocessen waarin zij 

zich bevinden en die hen nog tc wach

ten staan. 

lk ben ervan ovcrtuigd dat wij in het 

Oosten van Duitsland een heel hijzon

dcrc verantwoordelijkheid hebben voor 

het - dicpcr Oost-Europa in - overdra

gcn van de kcnnis die wij in het veran

deringsproces hebbcn opgedaan. 

De situatie in Duitsland na de val van 

de l\1uur wcrd in zecr stcrke mate cr

door gekenmerkt dat de Westduitscrs 

en Oostduitser-; vee! te wcinig van el

kaar wistcn. Fn zij hadden eigcnlijk zo

veel van elkaar kunnen wetcn .. (Her is 

dczelfde situatie zoals die tegenwoor

dig bcsraat tu'>Scn verschillcnde 

Europesc Ianden) lntcrcssant is dat de 

deskundigen in de Hondsrepublick 

zichzelf voor de gck hebben gehouden: 

of hct nu cultuur. journalistiek of eco

nomic hetrof. Zij hebben ccn beeld van 

de DDR geschildcrd waarin zij tenslot

tc zclf zijn gaan gelovcn. Het door hen 

vcrspreidc hceld hcdt echter weinig 

met de werkelijkheid te makcn. 

De gevaarlijkste vorming is altijd de 

vorrning van dcgcne die zich voor gc

vorrnd homlt: wanneer men gelooft ai

le, te wercn en op grond daarvan zij n 

wcrcldbeeld inricht, en men zich in de 

ncstwarmte van de cigcn vooroordelen 

wentelt, moeten er wei misver<,tanclen 

optreden. 

Luie Oostduitsers. arrogantc Wcst

duitsers. Mijn indruk is dar de luilakkcn 

en arroganten relaticf evenwichtig over 

Duitsland gespreid zijn Hijzonder pijn

lijk wordt het wannecr de luilakken en 

arroganten samen in her builenland op

treden en hun eigcnwaarde verwisselcn 
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met de waarde van de Duit'>e mark. 

Mijn ervaring met het communistische 

systeem is, dat de eerste schrede van 

demagogen op weg naar onderdrukking 

is: de ander zijn gezicht ontnemen. 

Hoe zien wij clkaar vandaag in 

Duitslandc Hoe zien wij elkaar in 

Europa? Hoe zicn de Nederlanders de 

Duitsers? Hoe zien de Fransen de 

Polen? Of hoc zien de Spanjaarden de 

Engel.,en? Hoc gevcn wij elkaar ons ge

spectief henadcrt. Toen de toenmaligc 

sociaal-democratischc kan<,e]ier<,-kandi

daat Oscar Lafontaine - en de sociaal-

democratcn kunnen in Duitsland hogcn 

op cen lange traditic in het naar voren 

schuiven van dcrgclijke kandidaten -, 

destijds precies uitrckende wat de 

Duitse eenheid zou kmten en wat zij 

kosten mocht, koos hij de volstrekt ver

kecrde invalshoek. Hoeveel mag hct ei

genlijk kosten om J() miljoen menscn 

te bevriJden uit ccn staatsbe<.tel dat gc

zicht weer terug? Wie de 

andcr in het gezicht kijkt, 

die doorgrondt ook altijd 

de angst en hoop van de 

ander. De weg naar Europa 

is een weg vol angsten en 

hoopvolle verwachtingcn. 

Het is cen gezamenlijke 

opdracht, de vooroordelen 

die Oust en West van el-

De hele discussie 
stoeld is op volstrekte mi

nachting voor de 

menselijke waardigheidc lk 

twijfel of alles werkclijk 

berekend, afgcmeten en 

opgcteld kan worden in 

Duitse marken of 

over de Duitse 

hereniging gaat 

eronder gebukt dat 

men vee! Nederland<,e guldens Aan 

Helmut Kohl komt in het 

bijzondcr de eer toe op 

dat moment zijn voet tus

sen de deur van de ge

schiedeni'> gcstoken te 

hebben, zodat de Duitsc 

hereniging mogelijk kon 

onderwerpen slechts 

kaar scheiden, aan de kaak 

te stellen en door te prik

ken. Hct is onze opdracht 

omdat daarvan zcer vee! 

afhangt voor Europa en 

voor de Europesc gcdachte. 

vanuit fiscaal 

perspectief 

benadert. 

West- en Oost-Duitsland 
Na de val van de Muur dacht ik: nu kan 

heel snel een programma voor geheel 

Duitsland in elkaar getimmcrd worden. 

AI diegenen die in de afgelopen veertig 

jaar rijker geworden zijn - de vakhon

den, de werkgevers, de kerken en de 

staat - gaan aan ecn grotc tafel zitten en 

een ieder geeft ccn heetje van wat zij 

kunnen missen. Allen kwamen en ik zat 

ook aan de tafel waaraan het delen zou 

plaatsvinden. Maar men was meer ge

richt op verdelen dan op gevcn. 

lk ben van mening dar de gehele dis

cussie over de Duitse hercniging eron

der gebukt gaat dat men vee! 

onderwerpen slechts vanuit fiscaal per-

worden. 

We staan in Duitsland nu voor de taak 

om lering te trekkcn uit de ervaringen 

en fouten van een fundamentcel mislukt 

systeem (de DDR) en de crvaringen en 

foutcn van een beproefd systeem (de 

Bondsrepubliek) Dat is een taak voor 

gcheel Duitsland. De DDR heeft door 

haar systeem schiphreuk gclcden en i'> 

cconomisch te gronde gegaan. Het zou 

cchter een gevaarlijke misvatting zijn te 

geloven dat met het bankroct van een 

staat ook al datgcne wat door afzonder

liJkc mensen binnen die staat is opge

bouwd, zijn waarde vcrloren hedt. 

Ook al laat iet<; dat een per<,oon in zijn 

Ieven heeft opgehouwd zich niet in 

Duitse markcn uitbetalen of uitdrukken, 

toch is en blijft het iets waardcvols. 



Hcstaat in de wc<;tclijke staten cigcnlijk 

niet de sterkc neiging aile menselijke 

hetrekkingcn vanuit ccn hedriJfsweten

<,chappclijk gezichtspunt te hezien7 

lk hen ervan overtuigd dat de 

Omtduitsers in de atgelopen vijt )Jar 

een enormc prestatie hehhen geleverd 

wat hetreh innovatie en omschakeling. 

Aan menig Westduiher moet worden 

uitgclegd hoc men zich voelt wanneer 

opeens aile normalc coiirdinatiemodel

len wegvallen, wanneer men van de ene 

op de andere dag niet mecr weet: is het 

diploma van mijn heroepsopleiding nog 

erkend?, waar zal ik morgen werken7, is 

het huis dat ik twintig jaar geleden ge

kocht heh, werkelijk van mip, wat is 

cen verzekering? F.n: wat is een vcrkla

ring voor de inkomstenbela-,ting7 In 

West-Duitsland hebben zich in de loop 

van veertig jaar de problemen opge

hoopt en aileen de cnorme impuls van 

de hereniging hecft de dreigende/ han

gende structuurcrisis nogmaals met een 

paar jaar kunncn afwendcn. 

Regelmatig verbaas ik me erover hoe

vee! socialisme de Hondsrepubliek zich 

veroorloofd heeh. lk denk aileen maar 

maar aan de subsidies voor de Duitsc 

hruinkool en de Duitse staalindu<;trie. 

AI dit snort vraagstukkcn - van de dere

gulcring van de zorgverzekering en de 

hervorming van het <,ociale zekerheid'>

<,tel-,cl tot de privatiscring van ineffi

cicnte staat-,bedrijven - had men in het 

Westen vroeger of later toch ook moe

ten aanpakken De problemen zijn door 

de hereniging echter aileen nog maar 

ict<, groter geworden. 

In de afgelopen vijt jaar is in Duitsland 

vee! bereikt. Ondanks aile moeilijkhc

den waarmee wij kampen, hcnijden 

vee! Ianden ons om onze prohlcmen. lk 

hen ervan overtuigd, dat de moeili)khe

den die wiJ vandaag de dag in Duits-
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land en F.uropa doormaken, ook de 

kansen van morgen zijn. Het proces 

van de Duitse eenheid is nog niet afge

sloten. Maar ook de Europese intcgratie 

is nog ver van haar doe! verwijderd. 

lk geloof dat het op de weg naar grote

re ccnheid in Duitsland en Europa 

noodzakelijk i'> over de waarde van de

mocratie nate denkcn, en over de wel

vaart die velen zo graag koppelen aan 

dit woord democratie. Wanneer men 

lang in een totalitairc staat gelcefd 

heelt, verkrijgt het woord democratic 

een andere gevoelswaardc. Hct zou, ge

loof ik, noodlottig zijn wanneer de 

Europeanen tot de conclusie zouden 

komen dat de democratic niet deugt, 

omdat enkel en aileen hun grenzelozc 

welvaartsbehoefte niet hevredigd kan 

worden. De stijging van het Hruto 

Nationaal Produkt (HNPl - die ons allen 

in de han houdt, hoewcl hijna niemand 

precies wect wat het is - is geen grond

waarde van de democratie. Het is een 

zcgcn in een land met een democrati

'>che rcchtsstaat gehoren te zijn. Maar 

men moet ook eens openlijk de vraag 

stellen of het voor een dergelijk land 

nog een zegen zou zijn, wanneer aile 

burgers en burgeressen dit als volstrekte 

vanzeltsprekendheid zouden zien. 

Ook in een democratische rechtsstaat 

zijn burgermoed en ruggegraat noodza

kelijk. Vaak verbaas ik mij erovcr hoe 

weing ruggegraat men in hct Westen 

heeh, en dat tcrwijl er geen rcprcssief 

staatsapparaat achter de mcnsen staat 

dat hen dwingt tot buigen 

De uitdagingen waar Europa 
voor staat 
De grootste uitdaging voor de 

luropcse Unie is naar mijn mening cen 

inhoudclijke orientatie op de recent 

ontstane Wcst-Oostdimensie. 1\ let de 

overwinning van de dcling van Europa 
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ontstaan op allcrlei terreinen nieuwe 

structuren die nieuwe concepten en 

slagvaardig handelen van instituties en 

politici vereisen. Het niveau van de na

tionale staat aileen is niet meer toege

sneden op nwndiale uitdagingen. 

lk zou hier slechts enkelc pun ten willen 

aanstippen. Aile Westeuropese Ianden 

staat in de komende jaren een ingrij

pende verandering van hun economi

sche positie op de wereldranglijst te 

wachten. De Oosteuropese Ianden 

gaan met goed gekwalihceerde werkne

mers en aanzienlijk lagere loonkostcn 

de markt op. Waar het kwalihcatie

nivcau nog niet gehaald wordt zal de 

achterstand hinnen de kortste keren in

gehaald zijn 

De Saksische buurtregio's Bbhmen en 

Schlesic zullen gedurende lange tijd 

een zeer vee! lager loonniveau hehben 

dan wij. Bij een ongeveer vcrgelijkbaar 

opleidingsniveau kennen wij in Sakscn 

Het Westen kan 

niet jarenlang tegen 

op het ogenblik pakweg een 

tienmaal hoger loon dan in 

onze huur'landen' De ver

schillen op relatief kleine at

standen in Europa zijn 

enorm. Terwijl in [)(isseldod 

een werknemer per uur 40 

Duitsc marken plus 80'){, 

werkgeverslasten kmt, is dat 

net over de gren<, bij 111 ij in 

de huurt voor dezellde werk

nemer 28 Duitsc marken plus 

80%; drie kilometer verder in 

Tsjechic is het nog maar 5,20 

het Oosten zeggen 

'klop maar', en 

wanneer het Oosten 

dit dan werkelijk 

doet de deur 

vergrendeld 

houden. 

Duitse marken inclusid werkgeverslas

ten en in Polen nog slechts 4,70 Duitsc 

marken eveneens inclusicf Rijdt men 

700 km verder naar het Oosten, naar de 

Oekra'lne, dan betaalt men nog <;icchts 

'l3 p]nnll!J per uur inclusid werkgevers

lasten. 

BiJ de be,trijding van criminaliteit kan 

ik u als minister van l3innenlandse 

Zaken van een bondsland duidelijk 

zeggen: geen enkelc nationale staat kan 

nog in haar eent)e de veiligheid van 

haar burgers waarborgen. De criminele 

kartellen en drugsorganisaties zijn in

ternationaal georganiseerd. Een elfec

tieve hestrijding van de georganiseerdc 

misdaad is met nationale middelen niet 

meer mogelijk. Hiervoor is ecn ge

mcenschappelijke Europese bevoegd

heid dringend noodzakclijk. Mensen

cn wapensmokkelaars, drugshandelaars 

en autosmokkelaars wachten nict tot 

ook de laatste bureaucraten in Europa 

het eens gcworden zijn. Aileen door 

het sncl opzetten van Furopol kunnen 

wij deze u-iminele organi<;aties ctfectid 

hestrijdcn 

Het asiel- en migraticheleid moct ook 

dringend onder de gemeenschappeli)kc 

luropcse verantwoordelijkheid ge

hracht worden. We moeten cen mecha

nrsme scheppcn waardoor wij de 

golven vluchtelingen naar draagkracht 

over de verschillcndc lidstaten kunnen 

verde len. _luist na het sterk verminderen 

van de controle aan de grens door het 

van kracht worden van het Verdrag van 

Schengen zijn de nadelen van een on

gecoiirdinecrd naast elkaar bestaan van 

ver<;chillende nationalc tradities ten 

aanzien van asiel- en migratiebelcid, 

duidelrjk gewordcn 

Op de vaak bijna onverdraaglijk moei

zanlc pogingen on1 ten a.anzicn van 

moorddadige oorlogen tot ecn gemeen

schappelijk Europese opstelling te ko

men in de buitcnlanthe politick. zou ik 

geen commentaar wrllcn lcvercn. 

lk ben er zeker van, dat wanncer het 

ons niet lukt om de lcdwereld en de 

behoefte aan werk en zekerheid van 

320 miljoen Westeuropcanen te verhin

den met die van 380 miljocn Oost

curopeanen, wij in de nahiJe toekomst 



onvoorzienc problcmen krijgcn die dan 

wellicht politick onoplo.,haar zullen 

blijkcn tc zijn 

Noch hct proccs van de Europese inte

gratic, noch de hereniging van Duits

land rnogen wiJ uit'>luitend vanuit 

fiq:aal oogpunt hesprcken. De deur 

voor de Oo.,tcuropese <,tatcn rnoet 

open hlijven, en precic<. zoals Kohl de 

Duit'>e cenhcid gcwild heeft. moeten 

wii nude Europc'>e ccnhcid willcn. Het 

We<,ten kan niet jarcnlang teger1 het 

Omten zeggen 'klop aan', en wannecr 

het Omtcn dit dan werkclijk doet, de 

dcur vergrcndcld houden. 

De rol van geloof en christen
democratische beweging 
Het nadcnkcn over de waardighcid van 

de men'> hcdt miJ crtoe gebracht te 

hrckcn met de DDR. De staat kan de 

mcm - bchalve door repre'5ie - op twce 

Wt)zcn zijn waardigheid ontnemcn: 

doordat men hem voortdurcnd over

vraagt en dingcn van hen1 verlangt, 

waartoc hiJ nict in <,taat is; of doordat 

men hem voortdurcnd ondervraagt: 

hcn1 zijn cigcn vern1ngen.;;; doct verge

ten, door hem van zijn crcatieve kracht 

tc hcroven. De christen-dcnwcratie zou 

gckenmerkt moeten worden door re<,

pect voor de rnemelijkc waardigheid: 

zij ondervraagt de men-, niet voortdu

rend en hcrooft hem niet van zijn crc

ativitcit. maar wiJ<;l hem op zijn 

verantwoordelijkheid voor het alge

mcen hclang. Hulp van de '>laat moct 

hc'>chikhaar zijn voor hem die het no

dig hcdt. maar men moct de enkeling 

aansprckcn op ziJn eigcn verrnogcn~. 

Er is hct vcrhaal van de dric broden. 

Hoc ccn boer door ecn voorhi)ganger 

gcvraagd wordt voor wie hij de drie 

hroden aar1 hct hakken is. En de boer 

zcgl: het cer<,tc brood i'> voor mijn ou-
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ders uit dankbaarheid voor wat zij voor 

ons gedaan hcbben; het tweede brood 

is voor mij en mijn vrouw zodat wij de 

kracht hehben voor hct dagelijksc Ie

ven, en het dcrde brood is voor onze 

kindcren, omdat wij ooit op hun hulp 

aangewezen zullen zijn. lk hen vaak 

hang dat wiJ vandaag al het brood van 

onze kindercn opcten, omdat we ons 

van aile'> veroorlovcn dat wij ons eigen

lijk nict zouden mogcn vcroorloven. 

lrnrners de politickc heslissingen van 

vandaag verbreden of bepcrken de be

sli'>sings- en hewcgingsruirntc van onze 

kindercn en onzc klcinkinderen. Wij 

kunncn aileen datgenc doorgeven wat 

we zeit hczitten. Degene die over 

idcalisme spreekt rnoet ook altijd weten 

wat hij door tc geven heeft. 

l'rokssor KLing heeft de vraag gesteld 

ot christcn-dernocratcn gccstelijk nog 

een kans hehhen. lk ben er zckcr van 

dat wanneer er gcen christencn en gcen 

dernocraten zouden zijn, de athe'i'>ten 

en de anti-dernocraten hen zouden 

moetcn uitvinden omdat zc ander<; de 

wercld niet zoudcn kunnen verdragen. 

En op grond van dit he'>cl moeten we 

krachtig cen discussie over waarden 

voeren. En overigen<, <,taat in de llijhel 

niet dat de dorninee op zondag om tien 

uur hij de kerk op de gelovigen rnoet 

wachtcn. Er staat in de llijhcl: ga naar 

de mcnsen. En wie naar de rnenscn gaat 

moet geen ondcrschcid rnaken tussen 

katholieken en protestanten, of naar 

een getal~n1atig cvcnwicht zoekcn. 

Nee, degenc die naar de mcnsen gaat. 

moet iets van hun angst en hoop wetcn, 

omdat het be<,trijden van de angst ook 

ieh te maken heett met hct hieden van 

hoop en vooruitzicht. 

IJr H. Eqqerl was lot Poor korl mi111sler Pillt 

13nntclllcmdlc Zilkcn Ptlll de dcclstaal Sakscn. 


