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Het duurzame Nederlandse belang in Europa ligt bij een open in

terne markt en bij een politieke constellatie waarbij aile lidstaten 

gelijkwaardig deelnemen en niet een of twee Ianden een machts

overwicht hebben. 

I 
n Nederland 1'> ecn waar Europa

debar ont'.taan Vo01 het cerst 1n 

vele Jaren worden de Ultgangspun

ten van het Ncderlandse Europa

beleid op hoog politick nivcau ter 

discussie gestcld. Dcze discus'>ie loopt 

vooruit op twee helangrijke evcnemen

ten: dit jaar nog zal de Nederland.,e re

gering hct buitenland., beleid herijkcn 

en in 1996 zal een lnter

gouvernementele Confc

rentie worden gehoudcn 

die tot doel heeft het 

Unieverdrag waar nodig te 

herzien. 

De Nederlandse discussie 

betrof in het begin voor

namelijk de interne ver

houdingcn binnen de 

Unie en de conscquenties 

voor Nederland als zoda-

de orde. De di,cussie ver-,chuih 1n kite 

van de vraag hoe we de Unie moeten 

Iaten voort<;chrijden op de tot nu toe 

gevolgde wcg naar de vraag (if wij dit 

welmoeten docn. 

Zijn de doelstellingen van de Unie nog 

wei vercnigbaar met elkaar en zqn dcze 

nog wei verenighaar met hct Ncder

lands belangJ 

Doelstellingen en helan

gen bestaan er legio en liJ

kcn <;chier onverenigbaar. 

Ecn klassicke tegen.,telling 

is die tu<;scn de wens tot 

'verdieping' 

verdergaande 

(doorgaans 

ontwikke-

ling van de instellingcn. 

van het democrati.,ch gc

halte van de bcsluitvor

lning en van de bevoegd

heden van de Ullle) en de 

nig bij cen voortschrijding A1r. P WL Russell wem tot 'vcrbreding' (toe-

van de Unie in de lijn van het treding van nicuwe lid.,taten) 

Unieverdrag van 1992: federali<;mc, Voorstanders van verdieping zien in 

.,uhsidiariteit en Nederlandsc identiteit 

beheer<,ten hct debat. 

Op dit moment komen langzaam as

pecten van verdergaande uitbreiding, 

de twce-snelhcden, het nationalc be

lang en de financiering van de Unic aan 

verbreding een vcrwatcring van de in

tegratic - iedereen heeft nu eenmaal an

dere ideei'n. Voorstanders van 

verbreding leggen hun prioriteit bij het 

scheppen van veiligheid'>garanties voor 

jonge dcmocratici'n (en daardoor ook 
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voor de ELIJ of hiJ het uithreidcn van 

de douane-u11ie. Vcrdieping i'> in hun 

ogcn ofwel ccn verkecrd excuus om 

nieuwclingen huiten de deur te houden, 

ofwel ccn op zich verkcerd doel. 

In Nederland gaat de discu"ie op dit 

moment n1ct aileen meer om dit theo

reti"_hc vraagstuk, maar ook om geld 

c11 machc om het Nederlands hclang. 

1\ let name de di,cu"ie roncl de <,telling

name van VVD-tracticvoorzitter Bolkc

stcin ti1dens ec11 VVD-confcrentic tc 

Noordwijk d.d. 25 fcbruari I 'J<J5 hedt 

de pers gehaald I 

llolke<,tcin hedt de retori'>chc vraag op

gcworpcn ol NcdcriJnd genocgcn 

moct nenwn met een verm i nderde in

vlocd in de FC gekoppeld aan een rol 

al'> netto-hctalcr. Nederlanclmoet stre

vcn naar het hchoud van posities, een 

recel '>y'>tecm van financicle vcrhoudin

gcn, -;ancring Vlln -;ub..,idic~ en nlacht'->

evenwicht hinnen de Llnie 

De lran-,-Duit'>e a<, i'> niet zaligmakend 

en aamchurken hij deze J'> nog minclcr 

In plaats van een te \erviclc' op<,telling 

icgens deze a'> client Nederland zich 

meek te hll)ven richten op het 

Vercnigd KoninkriJk 

Kritiek op llolkestein's vi'>le (zie Van 

Schendclcn 111 'lntermcdiair' d.d. 'J 

maart I 'J'J5) richt zich vooral op het 

fcit dat h11 111 het gcheel niet duidelijk 

hedt gcmaakt waar het Nederland'> he

lang ligt, zodat hclangenpolitiek niet 

:1111111 ddnul tlhrl my tho~~e;hts reslf>rim!lrily 011 Eurofle- there

--,-,r/ of the <}lory of Eurof>e, the fl!lrelll-colllllltllt of the modrnr 

-illtl/1\ <llrd of cwdiZalioJJ. II<Ini !IS it 11 lo say 11011', !trust that 

·, f~trofrtdJI /11111ily 111<1)' <lei 11111lrdly 111 o11c 1111drr a Cou11cil of 

·'"'''/'t /look fonl'ard to 11 Uuilcd St11lrs of Euroflr i11 which the 

·./11/C/1 /Jriii'CIII ihr 11al1011\ wifl he !}Willy 111i111111iUd 1111d lii/ICS

.-rcit</irdl'cf ll'i/1/J{' flossihlr' 
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valt uit tc stippelen. lndien her helang 

ligt bij de af-,prakcn over een grotc, 

open markt- kortwcg· regelgcving- dan 

rnoet Nederland zich niet tc druk ma

ken om '>ub-,idie'> en netto-hetakT'>chap 

Nederland krijgt daar irnmer'> op eco

nonli.;;ch gebicd hct nndigc- voor tcrug. 

Het C:DA vindt dat hct begimel van 

communautaire <,olidariteit, dat zich 

verzet tegen cen dergelijke opstelling, 

van toepa'>'ing moet hlijven I )at neemt 

niet weg dat Nederland wei degeliik 

hct Nederland'>e bclang mag en zells 

moet Iaten meewegen hiJ de ontwikke

ling van een visie op de luropese inte

gratie. In het vervolg zal ik een sclwt'> 

geven tot wclke pmitiehcpaling een 

dergelijke henadering leiclt. lk doc dat 

door te rcagcren op het Schjuhlc

Lamers document dat in het vo1·ige 

nummer van dit tijchchrift in vertaling 

i'> afgedrukt 

Schauble-Lamers document 
Tcrwijl in Nederland de discuS'>ie over 

Nederland'> bclang, Fran'>-Duitse as als

mcde uithreiding en verdieping zich 

eer<,t recentclijk ontwikkelt is de Bomk 

republick Duitsland ons voorgegaan 

De CDLI/CSU-fractie in de Duitse 

Bond.,dag hecft onder redactic van frac

ticvoorzittcr W. Schauble en huiten

land'>peciali'>t K. Lamer'> in augu-,tu'> 

1994 een discu<,<,ie-,tuk gclanceerd on

der hct op<,chrift 'Lilmb;ungw zur cu

rof>iilsclren Polilik' 

Het uitgang'>punt van het document is 

het Duitse belang enerziJds heeft 

Duitsland helang hij de vcrankering van 

Duit'>land in een hecht Europee<, vcr

band, anderzijds biJ de uithrciding van 

de Unie naar de Ianden in Oost-Europa 

en een hechte sarnenwerking rnct de 

Russi.,che Federatie ter voorkorning van 

een machtsvacu(irn. 

llitbrc1ding kan cchter de hechte inte-
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gratie doen vcrwateren en van Europa 

niet vee! meer overlatcn dan een -al 

dan niet veredelde- vrijhandelszonc 

Het bovengenocmde Duitse belang van 

economisch-politieke integratie en po

litieke stabiliteit aan de Oostgrens is, 

zo stellen Schauble cs in hoofdstuk II 

van hun document, ook ccn luropces 

belang. Wei leggen zij een volgorde 

va<,t: verdicping is voorwaardc voor uit

breiding. 

Schauble c.s. trachten het geschctste 

dilemma van het Europe<,e llltegratie

proces te ontwijken door een snort 

'vijf-puntcnprogram'. In de ecr<,te plaat<; 

kiezen zij voor versteviging van de in

stellingen en voor een federaal model 

Daarhij hoort ovcrigens 6ok de toepa<,

sing van het suhsidiariteit.,begimelmet 

als conseCJucntie het teruggeven van 

hevoegdheden indien die ten onrechtc 

aan de Ell zijn tocgekend 

Daartoe dient, ten twecde, een harde 

kern van vijf of zcs Ianden te ontstaan 

welkc de integratie kan t~-ckken en 

daartoe ook over bijzondere bevoegd

heden beschikt. De Europcse kern

groep, onder Ieiding van Duitsland en 

Frankrijk zou met verderc integratie op 

gehieden zoals de Economische en 

Monetairc Llnic (FMLI) en ol het 

Cemeenschappelijk Buitenlands en 

Veilighcidsbelcid (CBVB) moeten 

doorgaan. 

Als derde moeten de hans-Duitse he

trckkingen verbeterd worden. Deze bc

trekkingen zien zij a!-; 'kern van de 

kern' LctterliJk wordt gesteld " ... er mo

gcn (geen) belangrijke acties op het 

terrein van de buitenlandse politick of 

de Europesc integratic ondcrnomen 

worden zonder dat cr een Duits-lrame 

at~tcn1t11ing aan voort~f i~ gegaan'l 

Ten vierdc client de buitenlandsc en 

vciligheid.,poot van de Llnie vcrstcrkt 

te worden. lerst dim kan de uitbrciding 

naar het Oosten - het vijfde pro

grammapunt- plaatsvinden. 

Vanuit Ncderlands oogpunt bevat her 

document vee! behartenswaardig'>. Hct 

is bijvoorhecld van essentieel bclang 

dat hi) een toekomstige verdere uitbrei

ding van de Furopese Llnie de tegen

woordigc <.;tand van intcgratic tcn

minste gehandhaafd hliJft en de ledera

lc structuur en denwuatJSche grondlcg

ging van de Llnie verhcterd worden. 

Tcven-; is hct in het helang van Neder

land dat J)uihland ook in de tockomq 

maximaal hctrokkcn hliJft 111 een zoda

nige verdieptc Europese Llnie. Ook IS 

het wcrkclqk in praktiJk hrengen van 

het suhsidiaritcitsbcginsel van grout 

he lang 

OnvoorwaardeliJke instcmming met 

het voorstel om een Europcse kcrn

gruep van vijf Ianden onder l'rans

Duitse Ieiding te vormcn, i-, echtcr 

minder vanzellsprekend. Daarom wil ik 

vooral op dit controversicle voorstel 

nadcr ingaan. 

Belangen van Nederland 
In hct document wordt cen llltrigercn

de opmerking over de houding van 

Nederland gemaakt Als decl van de 

kerngroep worden naast FrankriJk en 

Duit'>land uitdrukkelijk Nederland, 

Belgie en Luxemburg gcnocmd. BtJ 

Nederland wordt toegevoegd dat het 

"zijn vroegere sceptischc houding ten 

opzichte van de beslist nodige aandrijl

functie (van Duitsland en Frankrijk)" 

zou hebben herzien. Dcze opmcrking 

kan hier niet onhesproken blijven. 

De Ncderlandse gevoelens Jegens hct 

lrans-1 )uitse lciderschap worden in de

zc tocvocging tc po-;iticl weergcgcvcn. 

Het is inderdaad zo, dat Nederland 

ztch het laatste Jaar ook politick mecr 

op de continentale grootmachten 

Duitsland en hankrijk is gaan richten 

(I JV 4 '!5 



en z1ch niet mecr hootdzakelijk richt 

nJar l.ondcn en Wa-,hington. Om land 

'>trcclt <;crieu'> naar vcrhctering van de 

hctrekkingcn met hcide <,taten. 

Hct kit dat vcrwaarlomde hetrekkin-

gcn worden gcnornlali.:.;ccrd n1oct cch

tcr aan Duit'>e zijdc niet worden ovcr

'>chat en dadelijk orgevat al<; het 'in

trckken' van hezwarcn tegcn cen cxclu

<;id h-an<;-[ )uit'> lcidcr<;chap 

Nederland hedt cc11 C<;<;cnticel hclang 

om rolitick ol ccrlllOilli'>ch nict uit<;[ui

tend van Duit<;\and ot wclk andcr land 

athankeliJk tc worden. Hct Ncdcr

land<;c helang plcit dJn ook voor een 

<;terk gc"lntegrcerdc Euro-

thJm dric 1-'LI-\id ziJn, aan haar zijde 

Nederland hedt vcrder altijd nauwe 

handen ondcrhoudcn met de Vcrcnigde 

Staten en Croot-Hrittannic tcncindc 

zijn vcilighcid gcwaarhorgd te zicn. 

Het i<> in hct Ncderland<;e helang dat 

i\mcrika zich nict volkd1g uit Europa 

tcrugtrekt, en dat Croot-Hrittannic hin

nen de luropc<;e Llnie niet verdcr gc"l"

'>olcerd raakt. Aangczien de Wc<;t

europe<;c Llnie (Wlll I nog gcen alter

natid i'> voor hct vciligheid.,patroon 

van de NAVO, en hct nict wcnselijk i<; 

de Europc<;c Llnic alhankelijk te makcn 

van de Frame 'Force defmf'f'c', hlijlt ccn 

tysiekc aanwezighcid van 

pe<;c interne markt al<;mc

dc voor de vcrankcring 
lndien het belang de Vcrcnigdc Staten 

noodzJkclijk, zolang de 

vei I ighcidshclangen raral

lcl loren 

van DuJt<;land 1n een 

Eurorl'e<; vcrhand dat zo

vecl mogclqk '>upranatio

noal gcorgani~ccrd 1s 

waardoor ccn macht<;con

centratJc wordt voorko-

ligt bij afspraken 

over een grate, 
De noodzaak van econo

mischc integratic en roli

ticke <,tahilitcit hinnen 

Europa hrcngen hoc dan 

ook met zich mcc dat 

Nederland hclang hcelt 

hij die grotc economischc 

zilnc van de Noordkaap 

open markt dan 

moet ons land zich 

lllCll. niet te druk maken 
In zi j n <;trcven naar her 

controlcrcn van de Duit<;c 

macht or hct continent 

door middcl van ecn poll

om subsidies en 

netto-betalerschap. 

tickc <;tructuur, en het waken voor he-

houd van taal en culturclc identitcit, 

vindt Nederland met name een gelijk

ge<;temdc rartncr in F,·ankrijk. 

Nederland i<; cconomi<;ch cvenccm at

hankcliJk van de vrijc wcreldhandel 

Nederland i<; ccn handel<;- en tran'>itna

tie met navcnante infra<;tructuur 

I 1-\avcngchicd Rotterdam/ Am.,tcrdam/ 

llmond, Schiphol, lktuwclijn, Di.,tri

huticiJndJ Hct i<; du., in het Ncder

land,e hclang te voorkomcn dat de 

Europc<;c Llnic zich ontwikkelt tot een 

rrotcctioni,ti.,chc 'vc'>ting Furora' 

Ncdnland vindt h1cr hondgenoten a\<; 

het Vcrcnigd Koninkrijk, Duitsland en 

de Scandinavi.,chc Ianden, waarvan er 

([lVI'J' 

tot aan Krcta en van de 

Atlantische Oceaan tot aan de Udcr, 

zells a\<; dit gepaard gaat met hct he

'>taan van rartners die aileen interc<;<;c 

in '>Llh.,idiariteit ol '>Lil)<;idie l1jken te 

hehben. 

Hoewcl Nederland - ander., dan Duit<;

land, OmtemiJk en de Scandinavi<;che 

Ianden - nict direct hctrokken i'> hi) de 

omwentelingen in i\\,ddcn- en Oost

EuropJ, zal ook Nederland zich nict 

kunnen onttrckkcn aan de realiteit dat 

op langerc tcrmijn polit1ekc en econo

mi.,chc <;tabilitcit aileen op het gchelc 

continent hereikt kan worden, en dar 

daartoe uithreiding met ccn aa1llal 

vonrmaligc omthloklandcn noodzake

lijk i<, 

z 
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Frans-Duitse Ieiding 
Nederland noch Europa zijn om reden 

van hovengenoemde evenwicht.,poli

tiek en veiligheidsdocl<;tellingcn gchaat 

hij een geformali.,eerd cxclusicl lcidcr

.,chap2 van twee Ianden. Hct gcvaar van 

desintegratie is dan reeel. MiJn'> inzien'> 

is een dergelijk exclusief en alonwat

tcnd lciderschap ook niet wen.,elijk 

Het succes van de Europese integratie 

is gehasecrd op de ([ngelse'i hegrippen 

'lwei flloyilll} field' en 'dmks !llld lhd!lllce\' 

icdcre Staat kan vanuit een taire uit

gang'>positie invloed hehhen op de he

sluitvorming. Vanal de oprichting der 

Furopcsc Cemcenschap voor Kolcn en 

Staal (FCKS I in 1951 was geen dcr ian

den ahsoluut de stcrbte; de grote '>Ia

ten eerst drie, later vier, nog weer 

later vijf- hicldcn elkaar in cvcnwicht; 

de klcinc Ianden konden nict worden 

'overruled' noch gezamenlijk domincrcn. 

Dit idee wordt doorhroken door welk 

geforma!i.,eerd leider.,chap dan ook. 

Het '>Ucces van de Llnie i'> geha.,eerd op 

onderlinge solidaritcit, op de kracht 

van ideccn en afspraken en de afwezig

heid van cen dominante staat. In dena-

hije tockomst kan het succes 

Nederland heeft in 

de eerste plaats 

belang bij een 

ook nict gcbaseerd zijn op 

enkele dominerende '>taten. 

Nederland heelt dan ook in 

de ccrste plaats helang hij 

cen systeem van 'checks 1111d 

systeem van 'checks hlliomr~'. Het is in econo-

and balances'. 
misch opzicht nauw met zijn 

grootstc buurland Duitsland 

vcrhonden en hecft Duits

land derhalve a!., economi.,che en poli-

ticke hondgcnoot nodig 

Tcgengeworpen kan worden dat poli

tick lcidcrschap van Frankrijk en 

Duit.,!and nu ook a! he.,taat. Dat is jui'>t, 

maar tormali.,ering maakt dit onom

kecrhaar e11 plaatst politieke tLI'>sen

schotletl die mocilijk tc vcrwiJderen 

zijn, en die in a! hun duidelijkhcid zul

len worden opgemcrkt. De invlocd op 

de puhliekc opinie mag hicr niet wor

den onderschat. 1 

Reali'>ti<;ch uitgang<;punt is evenwel dat 

de ver'>tandhouding tussen Duitsland 

en Frankrijk '>ind., hct begin van de ja

retl vijltig de voorwaarde en driJfkracht 

bij uil'>tek van hct Europesc eenwor

dingsprocc'> gewee'>t zip1. Dit geldt 

voor het Schuman-platl in 1'!50 net zo 

als voor de imtclling van hct luropesc 

Monetatn: Stel.,el eind Jarcn zeventig 

e11 uiteindelijk ook voor het Verdrag 

van tvlaa'>tricht. Het " ook zo - hoewel 

men dit kan hetreuren - dat er voorlo

pig geen alternatict he.,taat voor de 

Frans-Duitse 'tandem', aangczicn 

Croot-Brittannic voorlopig niet wil 

en/of ntet in '>taat i-, zelf een actieve rol 

op het vlak van de Europese politiek te 

'>pelcn. 

Ook zijn er voldoende gehieden waarop 

Duitsland en FrankriJk in helangrijke 

mate van mcning vcr'>chillen. Zo hccft 

hijvoorheeld FrankriJk steed., een sterke 

neiging gcvoeld voor intergouverne

mcntelc samcnwcrking. Het hcctt zich 

dan ook in t\1aastricht (samcn met 

Croot-Brittannic) met '>UCCC'> verzet om 

nog mccr hcvoegdhcdcn aan hct 

luropee'> Parlcment te vcrlenen" Op dit 

punt l1ecft Dutt.,}and altijd een positie 

ingenomen die meer met de 

Ncderlandsc overeenkomt, nameliJk 

aandringen op een vcr-,t<:rking van de 

democratische grondlegging en federale 

structuur van de Ell. Fen onder aile om

standighcdcn ecnsgczind hlok hcstaat 

niet, terwijl anderzijd., dcze meningsver

schillen in de meeste gevallen werden 

overhrugd door middcl van gcmecn

schappelijke initiatieven en nieuwe im

pu!.,en aan de Furupe'>c ccnwording. 

Vcrder stcmmen de Nederlamhe be Ian

gen in zoverre met die van Duitsland 



overcen, dat zowel Duitsland als 

Nederland alti)d gepleit hebben voor 

cen zo groot mogelijke openheid van 

de [uropese Llnie tcgenover de rest van 

de wcrcld, en tegen een protectionisti

<,che alsluiting van de luropese markt. 

Zondcr de Duit<,-Franse -.amenwerking 

zou het gcvaar bestaan dat FrankriJk sa

men met de Zuidcuropese lidstaten ecn 

protcctionistisch hlok zou kunnen vor

men die ecn open handelsheleid van de 

Furopcsc Llnie onnwgelijk zou maken. 

hankrijk en I )uitsland zijn de gcmatig

dc vertegcnwoordigcrs van de twcc 

reclc machtshlokkcn ( Noord en Zuidl 

hinnen de Llnic. 

Vandaar dat Nederland in principe 

gccn hczwaren zal kunncn uitcn tcgen 

een nauwc .;,;anlCll\Verking tu.;.;.;.;cn 

Duitsland en hankrijk 

Voorwaarde i'> cchter dat die zich niet 

ontw1kkelt naar een soort hlijvcnd di

rectorium, waar in Ieite aile belangrijkc 

hcslissingen in de Europcse Llnie wor

den gennmcn en dat niet voor uithrei

ding vathaar is. 

Fr valt nicts tc zcggcn tcgen gezanlen

lijk door frankrijk en Duitsland genn

mcn initiatievcn, mits de uitcindelijke 

hesli.,sing plaatsvindt onder geliJkwaar

dige deelneming van aile lidstaten bin

ncn de luropcsc instcllingcn en 

volgcns de procedure zoals in de 

Furope<,e vcrdragcn voorzicn. 

Kopgroep 
Vcrder kan het niet in het praktische 

Ncderland<,e bclang zijn, indien voor 

onhepaaldc duur een kcrngrocp van 

.,Jechts viJf of zes Ianden wordt ge

vormd waarhiJ de toetredingsrcgels 

vaag zijn Door Schauble is nict gemo

tiveerd waarom de enc staat wei, en de 

andcr niet tot dcze groep kan hchoren. 

Wilfried Martens stelde in een toe

spraak voor de Konrad Adenauer-

UlV 4 'J5 

stiftung op 20 september 1994 al vast, 

dat Spanje ondanks haar inspanningen 

buitcn moet hlijven om cconomische 

moticven, lerwijl niemand aan de 

Belgische staat.,.,chuld cruciaal bclang 

toekenl. ltalie heeft altijd een fcderalis

tische politick gevoerd terwijl het wei 

geselecteerde Frankrijk o6k volgen., 

Schaiiblc c.s. op het gcbied van inte

gratie en soevereiniteitsoverdracht eerst 

maar eens kleur moet hekennen. Het i'> 

nok niet duidelijk of de 'grncp van 

Schauble' een juist gedelinieerde kcrn

groep is waar de neuze11 dezellde kant 

op staan. Hct lijkt erop dat er zich in 

hct Noordwesten meer een cconomisch 

sterkc en vrijhandelsgezinde kcrngroep 

aftckent (inclusicf Duitsland) tegcnover 

een meer protcctioni'>tische groep in 

het Zuiden (inclusief FrankriJk) Het 

CDA moet ervoor waken dat hier met 

name econon1ischc argun1enten gaan 

overhecrscn. Nederland zou juisl ook 

op andere gchiedcn zoals het milieu, 

het Europecs Verdrag van de Rechtcn 

van de Men<, en ontwikkelingssamen

werking cen rol kunnen vervullen. 

Het is echter duidelijk dat het model 

van ccn 'Europa van twcc (of mccr) 

snclheden' tot nu toe het cnige rcalisti

sche voorstel is om vcrdere uitbreiding 

van de Europcsc Llnic mogelijk te ma

ken en te vnorkomen dat de ontwikkc

ling van de integratie binnen de grotcre 

Llnic stopt of wordt teruggcdraaid 

Vandaar dat onk het CDA zich voor dit 

model - zij het aileen als tijdelijke op

lossing -hcelt uitgesproken, afgczicn 

van het fcit dat het Verdrag van 

Maastricht wat betreft de Economische 

en Monetairc Llnie feitelijk al voorziet 

in een luropa van twee snclhedcn. 

Het model van een Furopa van mccrdc

re snelheden kan in principe gcstcund 

worden, mits het zodanig wordt uitge

werkt dat elk land dat dit wil en daartoe 
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in qaal is, mee kan docn in de Europese 

kcrngroep, etl de principiclc gelijkwaar

digheid van aile ltd<>talen hinnen de 

<>upranationalc in<>tcllingen van de FU 

wordt gcwaarhorgd. ()ok n1ag lT nrct 

aileen maar ccn gc<>lotcn 

Het duurzame Nedcrland<>e helang ligt 

hij cen polttickc con<,tellatic waarhij 

handel en diemten aile ruimtc wordt 

gcgeven bij voorkeur door middel van 

ccn vcrrcgaJnclc cconon1r.:.,chc ...,arncn-

\Vcrking. I )czc n1oct gc-

kcrngrocr zijn, maar n1oct 

er de mogclijkheid he<,taan 

dat zich ook andere con

'>tellaties van Ianden vor

men, die op hepaalde 

gehiedcn voor wtlkn gaan 

in nauwcrc san1cnwcrking. 

Tenslotte moct cr een ge

zamenlijk 't~u!uis umtiiJIIIItlll

ltlm' hli)ven hestaan die 

voor aile lidstaten vcrhin

dend i'>; eetl 'EurofJc ,) L1 un

tc', waarbij elk land zijn 

Bij een 
waarborgd worden door 

een <;tcrke internationak 

recht<;orde die zich over 

ccn zo groot n1ogcli_jk gc

hied uitstrekt. Len zodani

gc recht<;orde is 111 F.uropa 

hi<>lorisch gezien slcchts 

mogeliJk gehlckcn indien 

gccn bnd ccn nlachhovcr

wicht krceg 

geformaliseerd 

exclusief leiderschap 

van Duitsland en 

Frankrijk is het 

gevaar van 

desintegratie van de 
Wie dtt onderkent. he<,elt 

cbt Nederland cen soort-Unie reeel. 

eigen keuze u1t het Europe'><: menu katl 

maken, mod worden voorkomen. 

Conclusie 
Nederland heelt t·nlcn om de vom<,tel

kn van de CDU/CSU-hondsdagsfrac

tie met kriti-,che maar construct1eve 

hltk te bcnadcren. Naar aankiding van 

de crvaringcn met hct Vcrdrag van 

i\IJaqricht, waar een puhliek debar pas 

op gJng kwan1 nadJt hct vcrdrag \Va<.; 

gctckcnd en du.:., nict nlt-er gcwijzigd 

kon worden, kan met het oog op de 

lntcrgouvcrnementelc C:onlcrcntie I 996 

iedcr inittatiel om een dergelijke pu

hlieke di<>Cu'>'>ie zo vroeg mogelijk uit te 

Iokken aileen maar worden tocgeJuicht. 

Het SchJuhk/Lamers-document i<> ecn 

roging on1 - \vcli~waar vanuit hct per

spectief van ccn land - voorstellcn te 

doen om trent de gewemtc toekomstige 

ontwikkeling van de Luropc'><: Llnie. 

Hicrbij tracht het diver'><: helangen 

puur nationaal helang, vcrdieping en 

(daarna) vcrhreding- met elkaar te ver-

cnigcn. 

gclijke kcuzc 

CU LI/C:S Ll- B<md-,dagfractic voor 

de 

he-

houd en verdieptng, Ctl nadien vcrhrc

ding zalmoeten makcn 
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