
Europa 

Drs Rob G.A. Koreneef 

De fortuna en de virtu van 
Oost-Europa 

De problemen van Oost-Europa zijn groat. 
De oplossingen zijn moeilijk en kostbaar. 
Maar op de lange termijn is het waarschijn
lijk dat de Oosteuropese staten de idee van 
de Westerse democratische natiestaat ver
wezenlijken. Oost-Europa kan voldoende 
virtu (deugden, kwaliteiten) opbrengen die 
past bij de fortuna (omstandigheden) van 
dit moment. 

Het werelddeel Europa ondergaat sinds het 
einde van de jaren tachtig revolutionaire 
veranderingen. De tastbare Muur is ver
dwenen en de Koude Oorlog is tot een an
achronisme verklaard. Geheel Europa ziet 
de democratie en de marktgerichte econo
mie als basis voor de samenleving en Oost
Europa zoekt in deze aansluiting bij West
Europa. 

Op de kaart van Europa1 zijn op dit mo
ment drieenveertig staten te onderschei
den. Staten met een eigen, soms korte, ge
schiedenis. Volgens internationale 
juridische conventies hebben de Europese 
staten aile recht van bestaan. Helaas blijkt 
maar al te vaak dat die conventies weinig 
oog hebben voor de precieze binnen- en 
tussenstatelijke situaties. Een antwoord op 
de vraag of een staat voldoet aan, bijvoor
beeld, de criteria van de Conventie van 
Montevideo2 is feitelijk onvoldoende voor 
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zijn erkenning door de internationale ge
meenschap. Er zijn meer vragen die moe
ten worden beantwoord. 

In dit artikel zal worden gezocht naar ant
woorden op de volgende vragen. Welke zijn 
de mijlpalen voor het proces van staats- en 
natievorming in Europa3? Wat waren daar
van de gevolgen voor Oost-Europa? Wat 
zijn de actuele problemen inzake staats- en 
natievorming in Oost-Europa? Welke op
lossingen zijn daarvoor aan te dragen? 
In lijn met de uitspraak van Gottfried Wil
helm Leibniz dat 'aile Vergangenheit sei 
schwanger mit Zukunff, begint het zoe ken 
naar antwoorden in het verleden. 

Van de Late Middeleeuwen tot de 
Tweede Wereldoorlog 
In de oecumenische4 en imperiale voortij
den waren de grenzen van de maatschap
pelijke ordeningsruimten weliswaar feitelijk 
gegeven, maar niet vastgelegd. Vanaf de 
veertiende eeuw beginnen zich in Europa 
territoriale staten los te maken en zich te
genover het wezenlijk multinationale Sa
crum Imperium als nationale staten te ont
wikkelen. Binnen die staten werden van 
begin af verschillende stammen en volken, 
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verschillende taal- en overleveringsge
meenschappen aan de door een soeverein 
uitgeoefende macht onderworpen. Binnen 
de territoriale staten streefde men naar een 
zo centraal mogelijk bestuur. Ten gunste 
van de interne vredeshandhaving en de ver
dediging daarvan naar buiten toe, ontstond 
het legitieme geweldsmonopolie van de 
staat.5 

In de zeventiende eeuw vindt er een ver
sterking van de staatkundige ontwikkeling 
in Europa plaats. Met name de Vrede van 
Westfalen (1648) was hierbij van groot be
lang. De staatsgrenzen werden voor het 
eerst formeel vastgesteld en staten werden 
in theorie gezien als gelijkwaardige ver
dragspartijen. Deze en andere bepalingen 
creeerden een nieuwe orde van soevereine 
staten, waarbij interne gebeurtenissen in 
een land geen aanleiding meer waren voor 
een tussenstatelijke oorlog. 6 

De gevolgen van deze ontwikkeling voor 
de staats- en natievorming waren niet ge
lijk in heel Europa. De belangrijkste rede
nen hiervoor zijn de verschillende omge
vingen voor West en Oost-Europa waarin 
de statelijke en nationale processen zich 
vanaf die periode afspeelden. 

Voor Oost-Europa zijn er, in vergelijking 
met West-Europa, vier zaken te noemen die 
in de loop van de geschiedenis hun stem
pel hebben gedrukt op de staats- en natie
vorming. 

Ten eerste heeft het grotendeels ontbre
ken van een kapitalistische ontwikkeling in 
Oost-Europa geleid tot een gebrek aan ac
tieve burgerlijke middenklassen, met hun 
impulsen voor bestuurlijke rationalisatie en 
culturele vernieuwing7 

Ten tweede heeft het langervoortbestaan 
van de diverse imperia geleid tot het Ianger 
voortbestaan van de politieke versnippering 
in de rijksdelen. Het Oostenrijks-Hongaarse 
Rijk bleef voortbestaan. Het Osmaanse Rijk 
en het Russische Rijk bleven Europese ge
bieden omvattens. Deze imperia kenden ty-
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pisch militair-agrarische regimes. 
Ten derde heeft de opdeling van Oost

europese imperia na de Eerste Wereldoor
log, volgens de (toenmalige) idee van de 
Westerse staats- en natievorming, geleid 
tot het ontstaan van instabiele staten.9 

Het vierde punt dat in dit rijtje thuishoort 
is de Sovjet-Russische overheersing na de 
Tweede Wereldoorlog. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
De Sovjet-Russische overheersing heeft de 
opgelegde staatkundige verdeling van 
Oost-Europa na de Eerste Wereldoorlog 
grotendeels overgenomen. Daarbij hebben 
de 'nieuwe Tsaren' de staats- en natievor
ming vervangen door het installeren van 
een totalitair, communistisch regime. In es
sentie hebben de Sovjets aan de omstre
den staten door middel van het nieuwe re
gime het bestaansrecht verleend. 

Het totalitaire regime dat na de revolutie 
van 1917 het Russische Rijk en na de 
Tweede Wereldoorlog het 'sovjetrijk' is 
gaan beheersen, is in zijn concept als volgt 
te kenmerken. 

Een totalitair regime geeft zijn burgers for
meel toegang tot het politieke proces, maar 
in werkelijkheid zijn de burgers vervreemd 
van dat geheel. Op elk niveau van het 
staatsbestuur is de macht geconcentreerd 
in een enkel punt. Oat wil zeggen in de han
den van een individueel persoon of een 
groep van personen. De grens tussen poli
tieke en niet-politieke aspecten van het 
Ieven verdwijnt, leidend tot een politieke 
sanctionering van uiteindelijke aile activi
teiten in de samenleving. Het probleem van 
minderheid en meerderheid verdwijnt. To
tale unanimiteit en gelijk denken is vereist. 
De machtsvorming wordt op aile niveaus 
bereikt door middel van gesloten kanalen 
op bureaucratische wijze. 10 Formeel be
staande niet-statelijke sociaal-politieke or
ganisaties worden de facto getransfor
meerd in verlengstukken van staats-
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organen. De activiteiten van die organisa
ties worden (tot in detail) gereglementeerd. 
Het essentiele van een totalitair regime is 
dat er een actieve blijk van devotie en on
dersteuning vereist wordt van de burgers, 
in plaats van enkel passieve onderwerping 
en loyaliteit.11 

Het volgende karakteristiek van totalitaire 
regimes behoeft extra nadruk. Een totalitair 
regime heeft geen vereiste voor steun van 
een sociale klasse. Sterker nog, die vereiste 
is in zo een beperkte mate aanwezig dat het 
regime effectief overgaat tot een systema
tische 'ont-klassing' van de samenleving. 
Na het vernietigen van aile verbanden en 
het min of meer atomiseren van de samen
leving, iedereen vervreemdend van gezag 
en bezit, bindt een totalitair regime de indi
viduen aan een sociaal systeem dat voor
bij gaat aan horizontale (klassen) of andere 
niet-gesanctioneerde verbanden.12 Het re
sultaat is dat het individu in (bijna) aile as
pecten van zijn Ieven 'man-tegen-man' 
stand, contra het geheel van gezagsstruc
turen. 

Andermaal was er in de Oosteuropese 
staten geen sprake van staats- en natie
vorming in Westerse zin. De staatsvorm 
werd opgelegd. De 'natie' was een verza
meling van individuen. De etnische en cul
turele identiteiten werden onderdrukt, ten
zij een erkenning politiek opportuun was. 
Men zou kunnen stellen dat het totalitaire, 
communistische regime probeerde ' ... to 
substitute 'organization' for 'society' .. ".13 

De neergang 
ldeaal totalitair is het regime in het sovjet
rijk nooit geweest. 
Bij benadering zou men het regime totali
tair kunnen noemen tot aan de dood van 
Stalin in 1953. 

Wanneer weer van uitgaan dat staats- en 
natievorming in Europa een lineair proces 
is metals (voorlopig) eindpunt de Westerse 
democratische natie-staat, kunnen we stel-
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len dat er in Oost-Europa sinds 1953 een 
'bevrijdend' proces aan de gang is. Oat be
vrijdend proces verloopt de facto van een 
totalitair, via een autoritair, in de richting van 
een democratisch regime. De vreedzame 
overgang van een 'ideaal' totalitair regime 
in een democratie kan niet onmiddellijk 
plaatsvinden, in een sprang. Er moet sprake 
zijn van een 'tussen-fase'.14 De overgang 
zal moeten starten met het door de centrale 
autoriteiten geleidelijk vrijgeven, op een le
gale basis, van het intellectuele en econo
mische Ieven. Hierdoor zullen (of beter kun
nen) vanuit de samenleving initiatieven 
worden ontplooid en fundamenten worden 
gevormd voor verdere ontwikkelingen rich
ting, in eerste instantie, een autoritair re
gime. 

De mogelijkheid dat 
democratisering zich 
omdraait in een 
autoritaire richting, is 
daar aanwezig waar 
de omwenteling (vooral) 
het gevolg is van een 
'top-down' -proces 

In tegenstelling tot een totalitair regime is in 
de autoritaire vorm niet meer sprake van 
een sterke individuele binding van de bur
ger aan het regime. Er kunnen hierdoor 
daadwerkelijke belangen en belangencon
flicten ontstaan op de vrijgegeven aspecten 
van het Ieven. De extreem monolithische 
gezagsstructuur, met de uitgebreide moge
lijkheden voor controle en stu ring van de sa
menleving15, krijgt inkepingen. De politieke 
ordening16 van de samenleving zal zo lang 
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mogelijk worden gecontroleerd. Op dit ge
bied zal de heerschappij van de centrale au
toriteiten het langst voortbestaan. De voor
noemde controle is logisch, vanwege het 
gegeven dat de maatregelen die een over
gang bewerkstelligen zijn ge"initieerd door 
de centrale autoriteiten, in het kader van het 
door de Centrale gevormde beleid. De Cen
trale is niet bezig haar politieke gezag uit 
handen te geven, maar is bezig haar gezag 
te veranderen. De controle is mogelijk, van
wege het gegeven dat de centrale autori
teiten beschikken over het instrument dat 
de controle heeft uitgevoerd onder het to
talitaire regime. De aard van de controle, 
het functioneren van het controle- en stu
ringsinstrument, zal wei veranderen. De 
controle is eventueel acceptabel te noemen 
vanwege de gedachte dat een vreedzame 
overgang van een totalitair naar een auto
ritair regime (en verder in een democrati
sche richting) aileen mogelijk is wanneer ini
tiatieven daartoe worden ontplooid door de 
centrale autoriteiten.17 

In het voorgaande is gesproken over 
(nieuw) ontstane belangen en bijbehorende 
belangen-conflicten als gevolg van het vrij
geven van verscheidene aspecten. Deze 
belangen kunnen zich dermate gaan pola
riseren dat er een (verhoogd) gevaar ont
staat voor chaos binnen en de ineenstor
ting van de politieke ordening. Vanwege het 
gegeven dat de centrale autoriteiten vast
houden aan die politieke ordening, is in 
deze context een ingrijpen van die autori
teiten noodzakelijk.1s 

Eventuele extremiteiten bij de controle of 
het ingrijpen zullen meer opvallen naarmate 
er in de samenleving meer is vrijgegeven. 
In een situatie van veel vrijgegeven aspec
ten zullen extremiteiten bovendien schade 
kunnen berokkenen aan de politieke orde
ning, zoals die wordt beoogd door de Cen
trale. 

Dit alles doet het vermoeden ontstaan dat 
er sprake is van een breekpunt betreffende 
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de verhouding tussen de controle en de vrij
gegeven aspecten.19 Oat breekpunt werd in 
Oost-Europa uiteindelijk aan het eind van 
de jaren tachtig bereikt. De gebreken van 
de regimes werden overduidelijk. Boven
dien maakte de bevolking dermate goed ge
bruik van haarvrijheden, dater in de meeste 
staten een politiek machtige oppositie kon 
ontstaan. 'Uskorenie' (versnelling), de idee 
met betrekking tot het ontwikkelen en het 
verbeteren van het communistisch systeem 
als alternatief voor politieke en sociale stag
natie, bleek uiteindelijk een waanidee te 
zijn. Oat 'bouwen van een verbeterd com
munisme' via de methoden van perestroika 
sotsial naya, glasnost, demokratizatsiia en 
novae politcheskoe myshleniewerkte aver
echts.2o Het communistische systeem im
plodeerde. 

Het vervolg 
Het verval van het communistische sy
steem in Oost-Europa is over het algemeen 
geleidelijk verlopen. De eindfase van het 
verval, in de vorm van de fluwele revoluties 
in diverse Oosteuropese staten, heeft ge
leid tot een - ondanks aile problemen - or
delijke overgang. Er was veelal sprake van 
een interim bestuur, gevolgd door partijvor
ming, vrije verkiezingen en de invoering van 
een parlementair systeem. De uitzonderin
gen worden gevormd door de gebeurtenis
sen in met name Rusland, de Oekra·ine en 
Moldavie. In deze republieken verliep de 
overgang schoksgewijs na de mislukte 
staatsgreep in Moskou. 

Nadat de staats- en natievorming eeu
wenlang voornamelijk extern is bepaald, 
kunnen de Oosteuropese staten nu vanuit 
interne motieven werken aan de ontwikke
ling van hun staat en natie. Zoals in de in
leiding is gesteld, wil dat zeggen het zoe
ken van aansluiting bij de ontwikkelingen in 
West-Europa. Men kan dat samenvatten 
met het zich ontwikkelen volgens de idee 
van de democratische natie-staat. 
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De vraag die hier, in termen van Machia
velli, gesteld kan worden is of de Oosteu
ropese staten de 'virtu' (deugd, kwaliteiten) 
kunnen opbrengen die past bij de 'fortuna' 
(omstandigheden) van dit moment.21 

Fortuna 
Voorzover de omstandigheden te bevatten 
zijn, treden een aantal kenmerken op de 
voorgrond. Deze kenmerken onderschei
den zich van kenmerken in Westeuropese 
staten. Die vergelijking kan worden ge
maakt, vanwege de stelling dat Oost-Eu
ropa aansluiting zoekt bij de westelijke ont
wikkeling. 

Ten eerste hebben de huidige Oosteuro
pese staten een bevolking die in het alge
meen een beperkte natievorming heeft ge
kend, zeker wanneer men kijkt naar de 
identificatie met de bestaande staat. 

Ten tweede hebben de Oosteuropese 
staten een beperkte ervaring met autonome 
staatsvorming. Ten derde hebben zij een 
beperkte democratische traditie. Ten vierde 
hebben de Oosteuropese staten in hun eco
nomie geen marktgericht systeem gekend. 
Dit gegeven is van belang voor de toe
komst, omdat er tot nu toe geen democra
tie heeft kunnen bestaan zonder de koppe
ling aan een marktgerichte economie.22 
Deze kenmerken zijn de erfenis van de his
torische ontwikkelingen die in het voor
gaande zijn genoemd. Ze leveren de vol
gende problemen op voor het 
Oosteuropese streven naar een democra
tische natie-staat. 

De natie-staat bepleit, als politiek beginsel, 
de noodzaak van het samenvallen van staat 
en natie: nationalisme.23 Het eerste pro
bleem in deze is dater binnen de bestaande 
staten maar beperkt sprake is geweest van 
(vrijwillige) natievorming, het eerste ken
merk, zodat het samenvallen van staat en 
natie in Oost-Europa niet vanzelfsprekend 
is. Na het wegvallen van de sovjetrussische 
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overheersing heeft de gebrekkige natievor
ming enkele politieke verschijnselen Iaten 
opleven. 

Het betreft hier met name het streven 
naar regionale autonomie, het streven naar 
culturele autonomie en uitingen van etnisch 
ressentiment.24 Over het algemeen uit zich 
dat zelden in gewelddadigheden. Gevallen 
van irredentisme (het streven naar hereni
ging van die delen van een volksgemeen
schap die door de historische ontwikkeling 
van het stamland gescheiden zijn, red) in 
Oost-Europa zijn nog zeldzamer. Voor
beelden hiervan zijn met enige goede wil te 
vinden in het voormalige Joegoslavie. Met 
enige goede wil, omdat het twijfelachtig is 
of er echt sprake is van een tussenstatelijk 
conflict. De acties van de internationale ge
meenschap duiden daar in ieder geval niet 
op. 

Het tweede probleem heeft te maken met 
de kenmerken aangaande de beperkte er
varing met staatsvorming en de beperkte 
democratische traditie. Het probleem be
treft de vertraging van het proces van de
mocratisering, met daarbij de mogelijkheid 
van omkering van het proces in autoritaire 
richting. Met name onder de sovjetrussi
sche overheersing is de bevolking groten
deels vervreemd van gezag. Hoewel de 
mate van vervreemding per staat verschilt, 
heeft dit gegeven gevolgen voor de nood
zakelijke participatie van de bevolking in de 
opbouw van democratische regelgeving en 
instituties. Men zou kunnen stellen dat des 
te meer de omwentelingen in de jaren tach
tig gesteund hebben op een massale poli
tieke beweging, des te geringer is er sprake 
van vervreemding. Bij een geringe mate 
van vervreemding zal de bereidheid tot par
ticipatie in principe groot zijn. In het kort is 
de bereidheid af te lezen van het antwoord 
op de vraag in hoeverre de uiteindelijke om
wenteling 'bottom-up' is verlopen. De mo
gelijkheid dat het proces van democratise
ring zich omdraait in een autoritaire richting, 
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is aanwezig in staten waar de uiteindelijke 
omwenteling (vooral) het gevolg is van een 
'top-down'-proces. Deze staten worden ge
kenmerkt door het in sterke mate voortbe
staan van de oude machtsstructuren en in
stellingen. Grofweg worden daar nieuwe 
namen gegeven aan oude belangen. Uit
eindelijk kan het in die staten zover komen 
dat de politieke situatie niet meer in termen 
van democratisering kan worden benoemd, 
maar sec in termen van stabiliteit. 

Het derde probleem heeft te maken met 
het vierde kenmerk, geen kennis van een 
marktgerichte economie, en de stelling dat 
er geen democratie kan bestaan zonder 
een marktgerichte economie. De commu
nistische commando-economie heeft voor 
de toch al kwetsbare (historische) econo
mische ontwikkeling van Oost-Europa de
sastreuze gevolgen gehad. Kan de com
mando-economie zodanig worden 
opgebouwd tot een markt-economie, zodat 
de opbouw geen negatieve gevolgen heeft 
voor de beoogde staats- en natievorming? 
Concreet gaat het niet om de vraag of de 
economie kan worden opgebouwd. Het 
gaat er om of het proces van staatsvorming 
in lijn kan worden gebracht met de regel
geving en de structuur van de economie en 
vice versa. De privatisering van industrie en 
handel vereist bijvoorbeeld een andere re
gelgeving dan tot nu toe het geval is. Men 
kan hierbij den ken aan ondernemingsrecht, 
investeringswetgeving, eigendomsrecht, 
arbeidsrecht en het belastingstelsel.25 

Verder is het van belang de negatieve ge
volgen van de opbouw voor de bevolking, 
zoals werkloosheid en verminderde koop
kracht, in tijd en mate zo beperkt mogelijk 
te houden. De bevolking verwacht voor
spoed van de opbouw. Een voortdurende 
ellende zal onder de bevolking slechts al
lerhande ressentimenten en zelfs een hun
kering naar 'de goede oude tijd' doen ont
staan. Met aile gevolgen vandien voor de 
staats- en natievorming. 
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Virtu 
Welke deugden c.q. kwaliteiten moeten de 
Oosteuropese staten opbrengen om die 
'fortuna' te kunnen overwinnen? 

Het eerstgenoemde probleem van het op
leven van verschijnselen als het streven 
naar regionale autonomie, het streven naar 
culturele autonomie en uitingen van etnisch 
ressentiment moet in eerste instantie van 
staatswege worden opgelost. Allereerst 
kan men veronderstellen dat bij een voor de 
bevolking herkenbare positieve verande
ring in staatsvorm een gedeelte van de ver
schijnselen zal verdwijnen. Er zal dan in be
paalde mate sprake zijn van een vorming 
van loyaliteit aan de staatsgemeenschap. 
Verder zullen de rechten van nationale min
derheden uiteindelijk wettelijk geregeld 
moeten worden.26 Het beschermen van de 
minderheid via individuele mensenrechten 
is hier onvoldoende en onpraktisch. De min
derheid moet collectieve rechten toebe
deeld krijgen om de eigen identiteit vorm te 
kunnen geven. Daarbinnen kunnen de in
dividuele rechten dan hun beslag krijgen. 
De problemen die zijn ontstaan ten gevolge 
van de gebrekkige natievorming in Oost
Europa zijn vaak te groat of tussenstatelijk, 
zodat een individuele staat ze aileen niet 
kan oplossen. Het is dan noodzakelijk om 
in een internationaal kader te werken aan 
de bovenstaande wettelijke regeling. Het is 
mogelijk om vanuit de Conferentie voor Vei
ligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) 
of de Raad van Europa te starten met een 
vorm van politieke overleg aan de hand van 
declaraties aangaande de behandeling van 
nationale minderheden. Het doel daarbij is 
om te komen tot een minderhedenconve
nant. Na ondertekening van het convenant 
door de Europese staten, is het mogelijk om 
een strict juridische procedure op te zetten. 
De Raad van Europa is vanwege zijn ach
tergrond voordie taak het best uitgerust. Tot 
die tijd zijn de staten met name in CVSE
verband onder druk te zetten.27 
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Het tweede probleem betreft feitelijk de op
bouw van democratische regelgeving en in
stituties. Hierbij speelt de participatie van de 
bevolking in de opbouw een hoofdrol. Het 
moet mogelijk zijn voor de bevolking om 
daadwerkelijk toegang te krijgen tot het 
nieuwe politieke proces en het moet duide
lijk zijn dat ze toegang hebben. 

Die mogelijkheid moet worden gecreeerd 
door het grondwettelijk vastleggen van de
mocratische structuren en hun elementen. 
Het belang van de grondwet wordt in Oost
Europa alom erkend. De moeilijkheid is dat 
er een traditie bestaat van de grondwet als 
een politiek document. Dit uit zich bijvoor
beeld in het gegeven dat grondrechten 
veelal geen juridische, maar een meer po
litieke verankering in de grondwet krijgen. 
Men verwijst dan niet naar verdragen zoals 
de Europese Conventie van de Rechten 
van de Mens, maar bijvoorbeeld naar de
claraties in CVSE-kader. Een verdere uiting 
is de praktijk van het vernieuwen van de 
grondwet op politieke gronden door middel 
van het moeizaam herzien van kleine ge
deelten van de oude(re) grondwet. Met het 
oog op een voorspoedig verloop van de de
mocratisering, is het een nadeel dat hier
door de oude instituties met hun belangen 
te lang blijven voortbestaan.2B De constitu
tionele toetsing van wetgeving door de ver
antwoordelijke instanties (onder andere het 
Russische Constitutionele Hof) wordt door 
die politieke verankering en vernieuwing 
problematisch. Vaak uit zich dat in een po
litiek activistisch optreden door de toets
ende instanties. Op enkele uitzonderingen 
na (zoals Litouwen), kan men stellen dat 
hoe verder men naar het oosten gaat, hoe 
hoger het politieke gehalte van de grond
wet wordt.29 De oplossingen kunnen als 
volgt worden gedacht. In het kader van de 
aanvraag van lidmaatschap van de Raad 
van Europa, hebben een aantal Oosteuro
pese staten hun grondwet Iaten bestuderen 
door de Raad. Deze praktijk kan worden uit-
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gebreid, waarbij er een versterking plaats
vindt van de adviserende rol van de Raad. 

Voorts kan het zinvol zijn om contacten te 
leggen tussen parlementaire commissies 
uit oost en west die zich bezig houden met 
(grond)wetgeving. Tenslotte, bi-en multila
terale fondsen voor hulp aan Oost-Europa 
kunnen ook beschikbaar worden gemaakt 
voor constitutionele projecten. Bij dit alles 
is het het streven om de Oosteuropese 
grondwetten een meer juridische grondslag 
te verlenen, ten gunste van de creatie van 
democratische structuren. 

Het creeren van duidelijkheid voor de be
volking inzake hun toegang tot het politieke 
proces is een kwestie van 'opvoeding'. Op
voeding in de zin van het doen beseffen dat 
ze toegang hebben en hoe ze die toegang 
kunnen gebruiken. Hier ligt een grote taak 
voor de Oosteuropese politieke partijen. 
Deze politieke partijen zijn meestal jong of 
moeten wennen aan de politiek nieuwe stijl. 
In de opbouw en de gewenning kunnen 
deze partijen ondersteund worden door hun 
Westerse 'zusters'. Dit kan zowel bilateraal, 
als in het kader van (voor het CDA) de Eu
ropese Unie van Christen Democraten ge
beuren.3o Hierdoor hebben de zusterpar
tijen de kans om de democratisering in 
Oost-Europa aan de basis te ondersteunen. 
Het derde probleem, de opbouw van de 
economie in samenhang met de staatsvor
ming, wordt in de praktijk al snel vereen
voudigd tot industriele ontwikkeling. Zoals 
in het voorgaande is gesteld, is een markt
gerichte economie echter een voorwaarde 
voor het bestaan van een democratie. Het 
gebrek aan kennis over de markt-economie 
in Oost-Europa, vereist het voortduren van 
de Westerse ondersteuning met gebruik 
van bi- en multilaterale hulp- en financie
ringsinstrumenten, zolang de opbouw 
duurt.31 Voorts kan men denken aan een 
sterkere associatie van de Oosteuropese 
staten met de Europese Gemeenschap 
(EG). Hierbij moet men wei in de gaten hou-
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den dat de EG niet tegenstrijdig gaat op
treden door de grenzen in principe dicht te 
gooien voor Oosteuropese goederen. De 
associatie met de EG draagt voor de Oost
europese staten wei het risico in zich van 
verdere economische en politieke margi
nalisatie. Dit risico kan door de Oosteuro
pese staten worden vermeden door hun 
fixatie op de EG op te geven en (voorlopig) 
aansluiting te zoeken bij de Europese Vrij
handels-associatie. De EG-Ieiders zouden 
tijdens de top in Kopenhagen van juni aan
staande zelf een initiatief kunnen nemen tot 
het ontwerpen van een Europees vrijhan
delsakkoord of douane-unie, waarvan de 
Europese Economische Ruimte (inclusief 
de EG) de kern zal vormen. Het akkoord 
zou toegankelijk moeten zijn voor elk Euro
pees land dat zich aantoonbaar heeft ver
plicht tot democratie en een marktgerichte 
economie.32 Dit soort van initiatieven zal 
niet aileen een positief effect hebben op de 
economie, maar ook op de politiek van de 
Oosteuropese staten. Er kan dan in ieder 
geval geen sprake meer zijn van politieke 
en economische marginalisatie van deze 
staten. 

De deugden die in het voorgaande zijn 
beschreven, staan met elkaar in verband. 
De oplossingen voor de gebrekkige natie
vorming zijn aileen te verwezenlijken bin
nen een (meer) democratische politieke 
structuur. Andersom, zal de mate van loy
aliteit aan de staat slechts voldoende zijn 
onder een democratische structuur. 

In het democratische discours is er geen 
gevaar dat het nationalisme zich naar bin
nen (etnocratie) of naar buiten (irreden
tisme) keert.33 In lijn met de basis van de 
Westerse politieke gemeenschap, moet in 
Oost-Europa dan wei de gedachte van bur
gerschap worden gehanteerd, dat iedereen 
ongeacht taal, cultuur, religie, etcetera ge
lijke rechten en plichten heeft tegenover de 
staat. Het nationalisme onderstreept de we
derzijdse afhankelijkheid tussen staats- en 
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natievorming en kan slechts gevaarlijk wor
den wanneer de staatsvorming niet in de
mocratische richting verloopt. Hierdoor is dit 
politieke beginsel niet automatisch als ne
gatief te betitelen. De idee van de Westerse 
democratische natie-staat (en het bijbeho
rende discours) zal niet het eindpunt zijn 
van het den ken over samenlevingen. Voor
lopig is het wei de richtlijn voor Oost-Eu
ropa. Blijkens de problemen binnen de EG 
en andere intergouvermentele organisa
ties, zijn de Westerse staten zelf ook nog 
niet toe aan een ander denken. 

De associatie met de 
EG draagt voor de 
Oosteuropese staten 
het risico in zich van 
verdere economische en 
politieke marginalisatie 

De voorwaarde van een marktgerichte eco
nomie voor democratie, is al een aantal 
keren ter sprake gekomen. Met nadruk 
moet hier worden gesteld dat bij een markt
economie niet noodzakelijkerwijs een de
mocratie hoort. De situaties in Zuid-Korea, 
Taiwan en Singapore zijn hiervan voor
beelden.34 

De toekomst 
Zal de aansluiting van Oost-Europa bij de 
ontwikkeling in West-Europa slagen? Kun
nen de Oosteuropese staten de idee van de 
(Westerse) democratische natie-staat ver
wezenlijken? Op de lange termijn waar
schijnlijk wei. Dit geldt dan met name voor 
de Oosteuropese staten die zich politiek
ideologisch, economisch en cultureel sterk 
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op West-Europa richten en een (daadwer
kelijke) afhankelijkheid van laatstge
noemde ervaren: Polen, Hongarije en Tje
chie. Bovendien zijn deze staten, historisch 
gezien, politiek-cultureel minder ver verwij
derd van Westeuropese staten dan de rest 
van Oost-Europa.35 

In deze staten zal de gebrekkige natie
vorming relatief eenvoudig kunnen worden 
opgevangen. In het algemeen kan men 
uberhaupt veronderstellen dat de gebrek
kige natie-vorming zich niet zal uiten in een 
nationalisme dat Europa terug zal voeren 
naar de situatie van voor 1914. Zo er al 
sprake zal zijn van zo'n nationalistische te
rugval, zal dat een binnenstatelijk karakter 
hebben en enkel in situaties waarbij de 
staatsvorming te geringe democratische 
vorderingen heeft gemaakt.36 
Het 'Sarajevo-syndroom' kan pas werke
lijkheid worden wanneer men de staatkun
dige grenzen om etnische redenen opnieuw 
gaat bepalen. 

De Europese staten die uit de Sovjetunie 
zijn voortgekomen, vormen een geval 
apart. De reden voor deze 'apartheid' is de 
schokkerige en top-down-wijze waarop de 
uiteindelijke omwenteling in die staten 
veelal is verlopen. Wanneer men de voor
malige Sovjetunie in samenhangende 
regio's verdeelt, heeft men hier te maken 
met drie van de vijf regio's, te weten de Rus
sische Federatie, het Balticum (Estland, 
Letland en Litouwen) en de westelijke regio 
(Belarus, Oekra·ine en Moldavie).37 DeRus
sische regio is van de vijf de grootste qua 
oppervlakte en inwoners. Rusland heeft in 
vergelijking met de rest van de voormalige 
Sovjetunie een goede economische struc
tuur, met een goed economisch potentieel. 
De etnische structuur is, ondanks onduide
lijke interne grenzen, goed te noemen. Qua 
buitenlandse politiek is Rusland de erfge
naam van de (nucleaire supermacht) Sov
jetunie en daarmee gericht in 'tout azimuts'. 
Feitelijk is het onmogelijk om Rusland Eu-
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ropees te noemen. Meer dan grofweg 90% 
van het grondgebied ligt in Azie. Rusland 
heeft zeven Aziatische grenzen en elf tijd
zones. Oat de Russen zelf hun Aziatische 
be Iangen onderkennen, komt het duidelijkst 
naar voren in hun veiligheidspolitiek en de 
bijbehorende militaire doctrine.3B 

Dit alles neemt niet weg dat de ontwikke
lingen in Rusland directe gevolgen hebben 
voor hun voormalige Europese sovjetbroe
ders en tenminste indirecte gevolgen voor 
de rest van Europa. Een instabiel Rusland 
is niet in staat hervormingen door te voe
ren. Hervormingen die volgens velen in 
principe niet in de richting van de idee van 
een democratische natie-staat zullen veri o
pen en daarmee sowieso een dergelijke 
ontwikkeling in de directe buurstaten be
moeilijken.39 

Het Russische proces van staatsvorming 
is vastgelopen, met aile gevolgen voor de 
rest van de hervormingen. Het is nu zaak 
dat (politieke) instabiliteit in Rusland wordt 
beperkt of in ieder geval dat de uitstraling 
daarvan naar de buurstaten zoveel moge
lijk wordt voorkomen. De gang in de rich
ling van een meer autoritair regime moet 
daarbij zo mogelijk worden geblokkeerd. 
Het Westen kan bij tussenstatelijke situ
aties, zoals de problemen tussen de Oe
kra"ine en Rusland, slechts een stimule
rende diplomatieke rol spelen, vaak met de 
beurs open. Bij binnenstatelijke Russische 
problemen beschikt het Westen voorname
lijk over financiele instrumenten: leningen 
en schenkingen voor de economische her
vormingen. Hierbij mag men er niet auto
matisch van uitgaan dat met het geld Wes
terse politieke invloed het land wordt 
ingevoerd.4o 
Het voor decennia officiele volkslied van de 
Sovjetunie geeft de aanwijzing voor de op
lossing van de problemen in Rusland. 'Ni 
dieu, ni maitre', hulp komt niet van bui
tenaf/God noch een meester zal redding 
brengen.41 De Russen moeten het zeit 
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doen.De recente ontwikkelingen in Rusland 
hebben de Oosteuropese staten gesterkt in 
hun verlangen om lid te worden van de 
NAVO. Net als bij hun fixatie op het lid
maatschap van de EG, zal ook hier geen 
sprake zijn van een lidmaatschap op de 
korte termijn. Ten eerste, omdat de NAVO 
zelf als organisatie die aanwas niet kan ver
dragen. De toch al kwetsbare samenhang 
zou daardoor worden ondermijnd. Ten 
tweede kunnen de Oosteuropese staten 
voorlopig nog niet voldoen aan de bij het lid
maatschap horende politieke en militaire 
verplichtingen.42 

Het 'Sarajevo-syndroom' 
kan pas werkelijkheid 
worden wanneer men de 
staatkundige grenzen om 
etnische redenen 
opnieuw gaat bepalen 

Ten derde hebben de Russen op dit mo
ment in zekere zin een veto op het NA VO
Iidmaatschap van de voormalige leden van 
het Warschaupact. In de huidige Russische 
politieke machtstrijd zou zo'n lidmaatschap 
de reactionairen aldaar in de kaart spelen 
en de betrekkingen tussen het Westen en 
Rusland onder druk zetten. Dit zou kwalijke 
gevolgen kunnen hebben voor de uitvoe
ring van de START en de CVSE-akkoor
den.43 

De huidige samenwerking in het kader 
van de Noord Atlantische Samenwerkings
raad (NASR) zal voorlopig voldoende moe
ten zijn voor de Oosteuropese staten. Hier
bij kan worden gesteld dat de 
samenwerking in de NASR moet worden 
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uitgebreid en ge·lntensiveerd. Relevante al
ternatieven voor politiek-militaire samen
werking tussen oost en west zijn er op dit 
moment niet. Het werk van (onder andere) 
de NASR wordt eerder belemmerd door het 
brede scala aan internationale samenwer
kings- en overlegorganen en hun functio
neren. 

Er zijn vier problemen te noemen die het 
ondersteunen door internationale organi
saties van de Europese ontwikkelingen in 
het algemeen bemoeilijken. De problemen 
treden het duidelijkst aan het Iicht bij de be
sluitvorming binnen die organisaties: de in
tergouvermentele structuur, het parallel
lisme, de compartimentatie en internationa
lisering van het recht. 

De problemen voor de besluitvorming ten 
gevolge van de intergouvermentele struc
tuur mogen bekend worden geacht. Het ziet 
er voorlopig niet naar uit dat die structuur 
van de diverse organisaties meer suprana
tionaal zal worden. Hiermee is de rol van de 
staat in de internationale politiek nog niet 
uitgespeeld. Zolang de Oosteuropese sta
ten zich nog niet voldoende hebben ont
wikkeld, is dit gegeven misschien niet eens 
zo negatief te noemen. 

Het parallellisme duidt op het gevaar van 
het bestaan van twee of meer organisaties 
die aangaande taak en structuur op elkaar 
lijken. Het gevaar is niet aileen de moge
lijkheid dat een organisatie de andere ef
fectief vervangt, maar ook dat de dualisti
sche werkverhouding tussen organisaties 
niet het resultaat is van theorieen, maar van 
de bureaucratisering van het besluitvor
mingsproces. 

Met de compartimentatie van het recht 
wordt bedoeld de voortdurende verdeling 
van het recht in steeds kleinere eenheden, 
zodat ze enkel door specialisten kunnen 
worden beheerst. Deze compartimentatie 
poogt men tegen te gaan door de interna
tionalisatie van het recht, bijvoorbeeld het 
aan de EG verlenen van bevoegdheden 
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voor de cobrdinatie van het recht op een 
breed terrein van onderwerpen. 
Als men de diverse internationale organi
saties effectief wil inzetten ten gunste van 
de huidige Europese ontwikkeling, dan ver
eisen deze problemen in hun samenhang 
meer aandacht dan ze nu krijgen. Voor een 
spoedige oplossing, kan men zich beper
ken tot het oplossen van de laatste drie pro
blemen. 

Tens lotte 
De problemen van Oost-Europa zijn groot. 
De oplossingen zijn moeilijk en kostbaar. 
Wanneer de ontwikkeling van Oost-Europa 
ons vanuit de beginselen van solidariteit, 
gerechtigheid en gespreide verantwoorde
lijkheid dierbaar is, kan men niet spreken 
van een vredesdividend. De ontwikkeling 
van ons werelddeel zal van geheel Europa 
meer inspanning vergen dan de in geld uit
gedrukte bezuinigingen op het veiligheids
apparaat ons zullen opleveren. Bovendien 
zullen we lering moeten trekken uit en leren 
Ieven met het verleden, want ' ... selbst wo 
das Leben sich sturmgleich verandert, wie 
in revolutionaren Zeiten, bewahrt sich im 
vermeintlichen Wandel aller Dinge weit 
mehr vom A/ten, als irgendeiner weif3, und 
schlief3t sich mit dem neuen zu never Gel
tung zusammen'.44 Een uitdaging voor 
christen-democraten in oost en west. 

1. Europa wordt hier gezien als het gedeelte van het 
Euro-Aziatische supercontinent ten westen van de 
40ste lengtegraad en de Zwarte Zee, ten noorden van 
de Mediterrane zuidkust. Voor de goede orde, de 
ljslandse, lerse en Britse eilandstaten horen bij Eu
ropa en Turkije niet. 
De denkbeeldige scheidslijn tussen Oost- en West
Europa loopt via de Elbe naar Triest. 

2. Artikel1 Conventie over Rechten en Plichten van Sta
ten, Montevideo, 26 december 1933. lan Brownlie; 
Principles of Public International Law; Oxford, 1990; 
biz. 72 tim 79. 

3. Met staatsvorming wordt hier bedoeld 'het proces van 
het vestigen en hand haven van het monopolie van re
gelgeving en het legitiem gebruik van geweld, binnen 
een territoriaal afgebakend gebied'. 

212 

Onder natievorming wordt hier verstaan 'het proces 
van ontwikkeling en verbreiding van een dominant 

wordende en homogeniserende nationale politieke 
cultuur en van vorming van loyaliteiten aan een natio
n ale gemeenschap, die al dan niet ge'identificeerd 
wordt met een bestaande staat' 
De politiek wordt hier gezien als 'het zich vertonende 
karakter van een samenleving met betrekking tot de 
omgang en de heerschappij'. 

4. "Oecumene" {Grieks: oikoemene, letterlijk de be
woonde wereld} is van oorsprong een sociaal-geo
grafisch beg rip. namelijk de Griekse beschaafde we
reid. Aan het begin van de twintigste eeuw is het een 
kerkelijk-theologisch beg rip geworden ter aanduiding 
van het ideaal van de tot alomvattende eenheid uitge
groeide kerk van Jezus Christus. 

5. Er bestaat een breed scala aan theoretische concep
ten over het verloop van processen van staatsvorming 
als functie van zowel maatschappelijke als interstate
lijke factoren. Sommigen van die concepten leggen in 
het bijzonder de nadruk op het voorbereiden en voe
ren van oorlog als versterkende factor in het staats
vormingsproces. Zie: C. Tilly (ed.}; The Formation of 
National States in Western Europe; Princeton, 1975. 

6. Zie: Verschuren, Gerrits, Jansen, Hofland; Nationa
lisme in Europa en de Sovjetunie; Amsterdam, 1991 
blz.17 e.v. 

7. Zwaan. Wilterdink, Kleijer en Cruson; Het Europees 
Labyrint; Amsterdam, 1991; biz. 258-264. 

8. Het Osmaanse Rijk verloor in de eerste Balkanoorlog 
(1912-1913) al zijn gebieden in Europa, be halve lstan
boel en omgeving. 

9. De imaginaire homogeniteit van de Europese natio
naal statelijkheid, die al de bewoners van een territo
rium tot staatsgemeenschap benoemt. was hier on
houdbaar. De staatsvorm was opgelegd en vreemd, 
daarmee inherent instabiel. Het feit dat de economi
sche basis die de Westerse staats- en natievorming 
heeft ondersteund ontbrak, versterkte de instabiliteit. 

10. D. Lane (ed.);Eiites and Political Power in the USSR; 
Aldershot, 1988; biz. 99-106 en 127-145 

11. K. Gerner and S. Hedlund; Ideology and Rationality 
in the Soviet Model; London. 1989; biz. 378-382 

12. Op het eerste gezicht lijkt het bestaan van groeps
banden en de insluiting in diverse collectieve relaties 
van burgers, die plaats vond in de Stalinistische pe
riode en later de bewering tegen te spreken, dat er 
sprake was van individuele binding aan het sociale 
systeem. Een nadere beschouwing leert echter dat de 
relaties een quasi-collectief karakter hadden. 
De betrokkenheid van de personen bij deze (collec
tieve) structuren had geen vrijwillig karakter, maar was 
strict voorgeschreven aan het individu. 
Onder het totalitaire regime werden deze quasi-col
lectiviteiten be nut voor de controle en reglementering 
van het individuele Ieven. Hierdoor was het regime in 
staat door te dringen in elk onderdeel van de samen
leving. 

13. C.E. Lindblom; Politics and Markets; New York, 1977; 
biz. 245. 

14. In de geschiedenis is er geen voorbeeld te vinden van 
een totalitair regime dat op vreedzame en directe wijze 
in een democratisch regime is veranderd. 

15. De veiligheids- en inlichtingendiensten, censuur, on
derwijs, privileges, etc. Die inkepingen zullen voorna
melijk betrekking hebben op het intellectuele en eco
nomische Ieven. 
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16. De politieke ordening is de wijze waarop de omgang 
en de heerschappiJ is gerangschikt in een samenle
ving. 

17. R.C. Tucker; Political Culture and Leadership in the 
Soviet Union; New York, 1987; biz. 203-205 

18. Dat ingriJpen kan in de vorm van een verscherpte con
trole open/of een direct ingrijpen in die belangen. De 
extremiteit in deze hangt af van de mate van gevaar 
voor de politieke ordening, die uitgaat van polarisatie 
en verscherping in respectievelijk de belangen en de 
belangenconflicten. 

19. T.R. Burns; Man, Decisions, Society: The Theory of 
Actor-System Dynamics; London, 1985; biz. 226-233 

20. Respectievelijk: sociale restructurering, openheid, de
mocratisering en nieuw politiek den ken. S. Bialer; Po
litics, Society and Nationality Inside Gorbachev's Rus
sia; London 1989; biz. 193-241 en I. Zemstov: Cross
roads No 27, 1989; biz. 6-24. 

21. N. Machiavelli; II Principe 25. 
22. Zie: C.E. Lindblom; biz. 110-116. 
23. Zwaan, etc.; biz. 222-223. 
24. Zwaan, etc.: biz. 226 
25. Zie bijvoorbeeld: Documentatiebureau voor Oosteu

ropees recht (DBOER), RUL; Wetgeving Oost-Eu
ropa, Gids voor de Ondernemer, Den Haag, 1992 en 
DBOER; Wetgeving Rus/and, Gids voor de Onderne
mer, Den Haag, 1992. 

26. Met nationale minderheid wordt hier bedoeld .. een 
numeriek niet dominante groep, binnen staatsverband 
dat gedragen wordt door een volk van wie de eerst 
genoemde verschilt qua ras, taal en/of religie." J.C. 
Siccama en J.O.Th. Rood; Grenzen aan de Europese 
lntegratie; Assen, 1992; biz. 35 

27. Siccama en Rood; biz. 42-48. Verder kan hiereen taak 
zijn weggelegd voor organisaties als de nationale 
Helsinki Comite's. 

28. Voor de Constitutie van de Russische Federatie-Rus 
land (status juris: 1 september 1992), zie bijvoorbeeld 
DBOER; Wetgeving Rusland; Den Haag, 1992; biz. 
135 e.v. 

29. The Constitution of the Republic of Lithuama; Parlia
mentary Record No 11; Vilnius, November 1992. 

30. Zie: EVP Tekst en Documenten 1; De Christen-De
mocratische Beweging in Centraal en Oost Europa; 
Brussel. 1991. 
Zie ook de activiteiten in het kader van de CDA-stich
ting voor lnternationale Solidariteit 'Eduardo Frei' 

31 Voor overzicht, zie: Ministerie van Economische 
Zaken (DG BEB); Ondernemen in Oost-Europa, Hu/p
instrumenten en Financieringsinstrumenten; datum 
onbekend. 

32. N.N; Eastern Vision; Financial Times; 29.1 0.92, A. Ro
binson; East European countries should join Efta be
fore EC; Financial Times; 09.11.92. en E. Wisdorff; 
Eine Zasur in der Erweiterungspolitik; Handelsblatt; 
25.03.93. 

33. Dit in tegenstelling tot het W.l. rapport 'Wij zijn het 
volk'. biz. 18-20. 
Voor een bespreking van het begrip 'discours', zie: J. 
Schull; What is Ideology?; Political Studies; XL, 1992; 
biz. 728-741. 
'Discourse is language enacted in time, with an em
pirical subject, referent and interlocutor.{ ... }A dis
course is unified by{ ... }a shared vocabulary, figures of 
speech, standards of argument, criteria of coherence 
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and verification, a certain range of assumptions and 
problems, and so on.' 

34. Zuid-Korea is een voorbeeld dat ijverig wordt bestu
deerd in enkele Centraalaziatische republieken van 
de voormalige Sovjetunie, m.n. door Kazachstan. 

35. Zie: Verschuren, etc; biz. 9-29. 
36. Dat nationalisme zou kunnen onstaan als reactie op 

de economische problemen die de aansluiting bij 
West-Europa met zich meebrengt. 

37. De andere regio's zijn: de Transkaukasische regio 
(Georgie, Armenie en Azerbeidzjan) en de Centraal
aziatische regio (Kazachstan, Kyrghzstan, Tadzjiki
stan, Turkmenistan en Oezbekistan). Naar aanleiding 
van een interne notitie betreffende een 'Visie op de 
voormalige Sovjetunie'; bureau De Kok; Tweede 
Kamer, 16 maart 1992. Zie ook: Gotz und Halbach; 
Daten zur Geographie, Bevolkerung, Politik und Wirt 
schaft der nichtrussischen Republiken der ehemaligen 
UdSSR; Sonderver6ffentlichung des Bundesinstituts 
fur ostwissenschaftliche und internationale Studien 
(BOIS); K61n, Oktober 1991. 
Deze verdeling veronderstelt een samenhang tussen 
de staten in de regio's op politiek, sociaal en econo
misch gebied en geeft daarmee een kader waarbin
nen de staten aan hun ontwikkeling kunnen werken. 
Voorts geeft de region ale verdeling het Westerse 
(hulp-)beleid een richtpunt waardoor eventuele ten
densen van zowel fragmentatie, als generalisatie kun
nen worden voorkomen. 

38. Zie: M.V. Berdennikov; Russia and her Security Poli
cies; RUSt Journal; December 1992; biz. 5-9 en James 
Holcomb; Russian Military Doctrine; Jane's Intelli
gence Review; December 1992; biz. 531-534. 
In een interview met lzvestiya verklaarde 
de Russische Minister van Defensie Grachev dat Mos
kou de NAVO in het westen of Japan en Zuid-Korea 
in het oosten niet meer als vijanden ziet. Hij sugge
reerde dat de meest waarschijnlijke conflictbronnen 
voor Rusland in het zuiden liggen en dat Rusland zijn 
strijdkrachten met name in het militaire district van de 
Noord-Kaukasus aan het opbouwen is. 

39. Walter Laqueur; Russian Nationalism; Foreign Affairs, 
Winter '92-'93; biz. 103-116. 

40. In de geschiedenis is dat nooit gebeurd. Zonder vol
ledige analogieen te willen trekken, kan men verwij
zen naar de Nieuwe Economische Politiek (NEP) van 
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