
Dr. K J Hahn 

Europa West 
Europa Oost 
Europa Een 

Herstel van de vnjheid kwam snel in de 
Ianden met een oude christelljke, huma
nistische en democratische traditie. De 
Ianden van Midden Europa willen nadruk
kelijk de banden met de Europese cultuur 
hers tel len. A Is West Europa dit streven zou 
onderschatten, zou het een historische 
kans missen. 

De razendsnelle ontwikkelingen die zich in 
het jaar 1989 in Midden en Oost Europa 
hebben voltrokken en die ook in dit jaar 
hun vervolg en hun gevolgen zullen heb
ben, konden de meest competente kremli
nologen en Oost Europa-specialisten niet 
voorzien. Het tempo, de omvang en de 
diepte van deze verander1ngen hebben 
een historische omwenteling in deze ian
den tot stand gebracht waarvan het einde 
en de dan bereikte nieuwe constellatie in 
deze gebieden van Europa niet af te zien 
zijn. Alles bevindt zich in een beweging 
die West Europa en het gehele Europa tot 
ongewone inspanningen, verbeeldings
kracht en voorzichtigheid dwingt. De dy
namiek van dit gebeuren verdient de naam 
die de Engelse historicus Arnold Toynbee 
voor dergelijke perioden in de geschiede
nis gebruikte: acceleration of history 

Voor de Ianden van West Europa brengt 
dit bijzondere moeilijkheden met zich 
mede, omdat zij zich zelf in een fase van 
versnelde ontwikkeling bevinden die min-
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der revolutionair is. maar n1et minder lngriJ
pend. Er is dus ook in West Europa een dy
namiek ontstaan. In wezen kan van een 
parallellite1t tussen Oost en West Europa in 
de tegenwoordige fase van hun geschie
denis gesproken worden: de Europese 
Gemeenschap. de kern van een toekom
stig ge1ntegreerd en supranationaal Euro
pa, bereidt z1ch voor op de vorm1ng van 
een gemeenschappelijke interne markt, op 
een Europese Monetaire Unie en tenslotte 
op de authentieke Politieke Unie die een 
daadwerkelijke gemeenschappelijke bui
tenlandse politiek en daarmede noodzake
lijkerwijs samenhangend een gemeen
schappelijke veiligheidspolitiek tot stand 
zal brengen. 

Europese Gemeenschap 
Vanuit het Westen, vanuit de Europese Ge
meenschap en dus ook vanuit Nederland, 
moet nu een politiek beleid ontwikkeld 
worden dat met deze nieuwe situatie te re
kenen heeft. Wij zijn hierop n1et voorbe
reid. Een Sowjet-russische diplomaat kon 
zeggen 'De Amerikanen zijn gedesorien
teerd omdat het vertrouwde viJandsbeeld 
uit de stalinist1sche tijdperk plotseling ver
dwenen is.' Het is een feit dat het Westen 
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op deze plotselinge Wende helemaal niet 
voorbereid was. Het probleem is nu kan 
de hu1dige Westelijke politiek worden 
voortgezet, alsof er niets gebeurd is en als
of de kentenng in het Oosten loch ieder 
ogenblik weer omkeerbaar word!? De EG 
constateert onverwacht dat Midden- en 
Oosteuropese Ianden l1d van de EG willen 
worden, dater concrete en officiele verkla
ringen in deze zin worden afgelegd. Moet 
er een keuze gedaan worden tussen ver
dleping en uitbreiding? Als men uitsluitend 
voor verd1eping van de EG kiest, betekent 
d1t natuurlijk dat voorlopig, zoals door de 
Europese Raad is besloten, v66r 1993 
over nieuwe lidmaatschappen niet gespro
ken kan worden. Oil betekent echter niet 
dat de ontwikkel1ngen in Midden en Oost 
Europa voor de EG en voor het gehele vriJe 
Westen niet van het grootste belang ziJn. 
Geen nationale staat en ook niet een geln
tegreerde Europese Gemeenschap kan 
voor een aantal Jaren slechts binnenlandse 
politiek voeren en de buitenlandse politiek 
een liJdJe doen bevriezen. 

In de procedure van de verdere integra
tie van Europa, in casu in de verwezenl1j
k1ng van de gemeenschappelijke interne 
mark!, de verwezenlijking van de Europe
se Monetaire Unie en de Politieke Un1e 
mag geen vertrag1ng en geen verzwakking 
van de doelstelling plaatsvinden In de 
handhaving van de veiligheidsstructuren 
en de voortzetting van het gemeenschap
pelijke Atlantische ve1ligheidsbeleid mag 
geen WIJZiging intreden die de veiligheids
belangen van de NAVO-Ianden zouden 
kunnen raken Daarmee is echter de Euro
pese kous nog lang n1et af, en de Atlan
llsche evenmin 

In ziJn rede voor de bijeenkomst van het 
Global Pannel van begin april in Amster
dam heeft minister Van den Broek deze 
problematiek zeer helder uiteengezet. Aan 
de ene kant waarschuwde hiJ met nadruk 
voor het openstellen van bestaande Euro
pese 1nstellingen voor Oosteuropese ian
den. want daarmede 'lopen wij het risico 
u1t te komen op veel m1nder dan wij eerst 

hadden, namelijk op verwaterde instru
menten voor intergouvernementele sa
menwerking in plaats van interstatelijke in
tegratie.' Aan de andere kant is Van den 
Broek ervan overtuigd, dat 'de Europese 
Gemeenschap het andere Europa niet in 
de kou zal Iaten staan, maar het juist de 
gelegenheid zal bieden, deel te nemen in 
haar ontwikkeling.' 

Van den Broek noemt dit terecht een 
voor hem juiste 'middenweg.' Want wij al
len willen 'zeker samenwerking met, en 
toenadering tot Oost Europa, maar niet ten 
koste van het verlies van de Westerse co
hesie en institutionele vooruitgang.' De 
taak van de EG ten overstaan van de ont
wikkellng in Oost Europa is dus dubbel 
verdieping, dat wil zeggen onverminderd 
doorgaan met het integratieproces, aan de 
ene kant, en openstaan tegenover Midden 
en Oost Europa- zonder dat dit onmiddel
lijke lidmaatschap voor Ianden uit deze ge
bieden inhoudt. Prem1er Lubbers sprak, in 
dezelfde zin, op de besloten studie-confe
rentie van het CDA op 7 april JOngstleden 
in Noordwijkerhout van 'pnoriteit' van de 
verdieping- die ingaan op de ontwikkeling 
in Oost Europa niet uitsluit. 

De Europese Gemeenschap heeft dan 
ook geheel in deze gees! op de ontwikke
lmgen 1n Oost Europa gereageerd, zonder 
de weg naar de Politieke Unie te verwaar
lozen. Het document van 1 februari jongst
leden noemt de toekomstige betrekkingen 
met de Ianden van het voormalige Oost
blok lidmaatschap is voorlopig niet moge
liJk hoewel Polen, Tsjechoslowakije en 
Joegoslavie het verzoek in die ncht1ng 
reeds aankondigden. Er komen slechts as
sociatie-verdragen in aanmerking volgens 
artikel 238 van het EG-verdrag, d1e geen 
lidmaatschap voor geassocieerde Ianden 
in vooruitzicht stellen (aileen voor Grieken
land en Turkije werd dit in hun associatie
verdragen wei gedaan). De toekomstige 
associatie-overeenkomsten met Centraal
en Oosteuropese Ianden met de EG zullen 
van nu af aan ·Europa-akkoorden' helen. 
volgens Frans Andriessen de beste bena-



ming. Want ze ziJn akkoorden die de tot nu 
toe geldende handels- en samenwerkings
akkoorden met deze Centraal- en Oosteu
ropese Ianden vervangen. Op de Europe
se top van 28 april te Dublin kwam deze 
kwestie ter sprake. Met deze multinationa
le overeenkomsten zal een grotere betrok
kenheid van deze Ianden bij de EG en een 
grotere Europese economische ruimte ge
schapen worden. Ort gebeurt tegeliJk op 
grond van nieuwe onderhandelingen met 
de EFTA-Ianden (Zwitserland, OostenriJk, 
IJsland, Zweden, Noorwegen, Finland) 
Hier is dus concreet sprake van een ver
breding van de Europese samenwerking, 
die bereikt is binnen de EG en in de ko
mende jaren bereikt moet worden, in geen 
enkel opzrcht in gevaar brengt. Andries
sen staat er borg voor, voor het ene en 
voor het andere. 

Oat is nog lang niet alles wat op het ter
rein van de nreuwe aanpak van de betrek
kingen met Centraal en Oost Europa ge
beurt. Op 13 april Jongstleden vond te 
Brussel een vergaderrng van de 'Groep 
van 24' plaats, dat wil zeggen van de vie
rentwintig industrielanden van de WesteliJ
ke we reid (de EG-Ianden, de EFT A-lan
den, plus USA, Canada, Japan, Australie, 
Nieuw-Zeeland, Turkije), die over de hulp 
aan Oost Europa spraken. Voorzitter was 
de vice-voorzitter van de Europese Com
missie, Frans Andriessen, een opvallende 
erkenning van de rol van de EG in deze 
problematiek. De conferentie gaf haar 
steun aan het proJect van de oprichting 
van de 'Europese Bank voor Wederop
bouw en Ontwikkeling' waartoe door de 
Europese Topconferentie van 8 en 9 de
cember in Straatsburg besloten was. De 
'Groep van 24' besloot een stabilrsatie
fonds voor Polen ter waarde van ruim een 
miljard dollar te vormen en verklaarde zich 
bereid een miiJard dollar voor HongariJe 
bijeen te brengen. 

Van haar kant zal de EG dit Jaar voor 
Centraal en Oost Europa 300 miljoen ECU 
ter beschikking stellen, volgend jaar 850 
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miljoen ECU en in 1992 een miljard ECU, rn 
drie jaar dus 2,35 miiJard ECU. 

Het Europese Parlement heeft geen ge
ringere aandacht voor de betrekkingen 
met de Ianden van Midden en Oost Euro
pa. HerhaaldeliJk brachten delegaties van 
de fractres en van de Commissies bezoe
ken aan hoofdsteden in Oost Europa. Het 
Parlement gaf dan ook zijn goedkeuring 
aan een akkoord van de Gemeenschap 
met de Sowjet Unre over handel en econo
mische samenwerking. Commissaris An
driessen verklaarde voor het Europese 
Parlement tijdens de debatten over dit ak
koord, dat het Westen hieraan grote ver
wachtingen verbindt aangezren de Sowjel
russische economre dringend herstructu
rering nodig heeft. De omvang van de hulp 
van het Westen aan de Sowjet Unre hangt 
echter af van de mate waarin de politieke 
en economische hervormingen in de Sow
Jet Unie vorderingen maken 

Het is in het kader van de nreuwe ge
richtheid van de Europese Gemeenschap 
naar het Oosten zinvol dat het Europese 
Parlement ervoor pleit dat de Gemeen
schap en ook het Parlement zelf bij het 
proces van de Ouitse hereniging recht
streeks betrokken word!. 

Er komt vanzelfsprekend ook aan de 
Raad van Europa een bijzondere rol in de 
verbredrng van de Oost-West-betrekkin
gen binnen Europa toe. De speciale struc
tuur van de Raad van Europa biedt daar
toe ook speciale mogelijkheden die in de 
naaste toekomst zeker nog zullen worden 
uitgebouwd De Sowjel Unie, Polen, Hon
gariJe en Joegoslavie hebben reeds de 
status van special guestverworven en zich 
bovendien ook bereid verklaard de Verkla
ring van de mensenrechten van de Raad 
van Europa te tekenen. Met Tsjechoslowa
kije en BulgariJe worden overeenkomstige 
onderhandelingen gevoerd. 

Oost-West-betrekkingen 
Vanzelfsprekend moet deze Paneuropese 
problematiek gezien worden in het omvat
tende kader van de Oost-West-betrekkin-
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gen in hun geheel en 1n hun recente ont
Wikkeling Want ook op d1t niveau 1s er een 
n1euwe beweging gekomen topbespre
klngen Bush-GorbatSJOW die volgens een 
recente verklanng van Shevardnadze e1nd 
van d1t Jaar tot verdragen tussen Moskou 
en Washington over kernwapens, conven
tlonale bewapening en chemische wapens 
zullen leiden. de NAVO-Warschaupact-on
derhandelingen. nieuwe Helsinki-confe
rentles, etc. Oil alles leidt binnen de Atlan
tlsche samenwerk1ng tot een bezinning 
over de noodzakelijke aanpassing van het 
beleid teneindo de verworven cohes1e en 
m1lita1re integratie in het belang van de ve1-
l1ghe1d van aile deelnemende Ianden n1et 
te verzwakken en tegelljk de mogelijkhe
den open te houden voor besprek1ngen 
mot de Ianden van het Warschaupact over 
wapenbeheers1ng, ontwapening. gemeen
schappeiiJke regels voor het bewaren van 
de veil1gheid van allen en het voorkomen 
van nieuwe spann1ngen 

AI deze perspectieven van een n1euwe 
orden1ng van het samenleven van de sta
ten en de volkeren in Europa vinden hun 
oorsprong 1n de un1eke ·revolutie' d1e in 

Het is moeilijk voor te 
stellen dat de revo!utie in 
Oost Europa nog 
omkeerbaar is. 

1989 en in 1990 1n Midden en Oost Europa 
heeft plaats gehad en in de ontwikkeling 
die hierdoor werd u1tgelokt en die nog 
steeds gaande is. Het 1s moeilijk z1ch voor 
te stellen dat ze nog omkeerbaar IS. wei is 
het du1del1jk dat ze niet zonder ernstige ri-
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sica's en crises verloopt Om deze ontwik
kellng in haar betekenis voor het WesteliJ
ke Europa en voor geheel Europa te begrij
pen, moeten enkele wezenlijke aspecten 
worden vastgehouden: het was een on
voorzienbare revolutie, in haar karakter 
een un1eke revolutie, zoals president Havel 
zei. een fluwelen revolutie- behalve dan in 
het geval van Roemenie -, en het was een 
revolut1e zonder een centraal geleide or
gan1sat1e zonder structuur. zonder com
mando-centrale. Een revolut1e met de blo
te handen 'WiJ zijn het volk', schreven zein 
de DDR op de borden die ze 1n de massa
demonstraties meedroegen. Een revolutie 
als een explosie van onderaf, zonder wa
pens. Toen een oude DDR-burger ge
vraagd werd. wat ze zouden doen. als de 
communisten weer terugkeerden. ant
woordde hij zonder te aarzelen. 'Dan gaan 
we weer de straat op'. dus niet bommen 
gooien of schieten. Het was een verkie
Zing met de voeten'. zeiden ze. 

Kenmerkend IS het dat de perestroika 
ontworpen werd door GorbatSJOW, in de 
Sowjet Unie dus, maar haar explos1eve uit
werking n1et in dat land had, maar 1n de 
Ianden van Midden Europa, de vroegere 
satelliet-landen. In de Sowjet Un1e blijft de 
perestroika beperkt tot de steden, de intel
lectuelen, de politici, de dissidenten en 
de etn1sche groepen de afzonderlijke vol
keren van de Baltische Ianden, de Oekral
ne, Georgie etc. De perestroika, dat w1l 
zeggen grotere individuele en collectieve 
vrijhe1d, een begin van democratisenng. 
kon tot gelding komen in Ianden met een 
oude christelljke, Europese, humanisti
sche en ook democrat1sche tradille. met 
een culturele 1nfrastructuur en een denk
structuur ook van de enkel1ng die meteen 
de mogelljkheid aangreep die door de pe
restroika geboden werd. WIJ weten uit een 
bron die geloof verdient, namelijk niemand 
minder dan de opvolger van Honecker, 
Krenz, dat GorbatSJOW persooniiJk 1n de 
DDR op het ontslag van Honecker aan
drong. 

Er bestaat een groat. soc1ologisch en 
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cultureel verschil tussen de overwegend 
agrarische maatschappiJ met een beperk
te stedencultuur in Rusland en de indus
trieel gerichte maatschappij van Midden 
Europa met een sterkere stedelijke, bur
gerlijke en ook democratische structuur. 
De positie van de enkeling was reeds in 
het riJk van de tsaren- dat in 1890 nog cir
ca 80% boerenbevolking kende- duidelijk 
collectiever gekleurd dan in de Westelijke 
maatschappij, waarmee de Ianden van 
Midden Europa sterke en oude banden 
onderh ielden. 

Dit verklaart dan ook waarom deze ian
den van Midden Europa, de voormalige 
satellietlanden, zo nadrukkelijk de oude 
banden met Europa, in casu West Europa 
willen hervatten. Over de nauwe culturele 
en ook religieus-kerkelijke banden met het 
overige Europa hoeft hier n1et eens ge
sproken te worden. De politieke banden 
waren vooral na de Eerste Wereldoorlog 
zeer nauw: Polen, de Baltische Ianden en 
TsjechoslowakiJe kregen of herkregen hun 
nationale zelfstandigheid na de overwin
ning van de Westelijke geallieerden op 
Duitsland. Roemenie, Tsjechoslowakije en 
Joegoslavie waren in de Kleine Entente 
bondgenoten van Frankrijk, voor Polen en 
in zekere mate ook Tsjechoslowakije was 
Frankrijk /a deuxieme patrie. En Hongarije, 
dat door het verdrag van Trianon bij wijze 
van spreken geamputeerd werd, bleef 
desondanks, ook via ziJn vriendschap met 
ltalie, op het Westen gericht De gedwon
gen orientatie op Moskou, op Rusland, en 
de totale isolering van het overige Europa 
werd door deze Ianden gevoeld als een te
gennatuurlijke. antihistorische chirurgi
sche interventie. Terecht werd dan ook in 
de laatste jaren onder andere door paus 
Johannes Paulus II herhaaldelijk erop ge
wezen, wat het Slavische christendom 
voor Europa betekende en hoe nauw het 
met het christendom van geheel Europa 
verbonden was. 

Daarom werd in al deze Ianden van Mid
den Europa naast de noodzaak, een vriJ, 
democratisch systeem op te bouwen en 
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een gezonde nationale economie tot ont
wikkeling te brengen, ook de dringende 
behoefte aan 'terugkeer naar Europa' tot 
uiting gebracht. In die zin sprak president 
Havel zich uit tegenover president Mille
rand. Hetzelfde verklaarde hij in Bratislava 
bij de eerste ontmoeting van de nieuwe 
staatshoofden van Polen, Hongarije en 
Tsjechoslowakije te zamen met de minis
ters van Buitenlandse Zaken van Oosten
rijk, ltalie en Joegoslavie. Hetzelfde ver
klaarden ook, enkele weken tevoren, de 
Tsjechoslowaakse socialisten op een 
Europese conferentie van hun geestver
wanten in Praag. 

De historische kentering die zich in Mid
den en Oost Europa voltrok, grijpt dus zeer 
diep in een razendsnel tempo moet veer
tig jaar marxisme-leninisme, veertig jaar 
reeel social1sme, veert1g jaar officieel 
agressief athe'i'sme worden opgeruimd Er 
moet een nieuw vriJ, democratisch sys
teem opgebouwd worden, waarin de men
senrechten geeerbiedigd worden. Er moet 
welvaart en sociale zekerheid voor ieder
een gewaarborgd worden. Maar tegelijk 
en niet minder hartstochtelijk wordt ge
streefd naar, Ja geroepen om hervatting 
van de band met Europa. Deze Ianden wil
len niet aileen terugkeren naar Europa, ze 
willen ook Europa zijn- wat ze steeds wa
ren en veertig jaren niet mochten. 

Men zou dit verlangen diep teleurstel
len, als men vanuit West Europa dit streven 
zou onderschatten of zelfs over het hoofd 
zien. Zeker, de verdieping en versterking 
van de Europese integratie moet door
gang vinden, de nieuwe Ostpolitik van 
West Europa kan en mag de verworven At
lantische samenwerking n1et in discussie 
brengen zolang Oost Europa nog niet aile 
onmisbare garanties voor een werkelijke 
vrede biedt Maar deze op Europa gerich
te politiek van de voormalige satellietlan
den open! mogelijkheden, biedt kansen 
voor een graduele toenadering tot en gra
duele deelneming aan een samenwerking 
van aile democratische Ianden van Europa 
en daarmee op den duur, vermoedelijk na 
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verloop van Jaren. ook deelneming aan de 
Europese eenwording. 

Naar EG-Iidmaatschap 
Hier ligt het Europese belang van de Euro
pese integratie en ook van de Atlantische 
samenwerking. De Ianden van Midden 
Europa zien 1n de EG niet aileen een pomt 
d'attraction. ze is voor hen, zoals ze reeds 
1n de Baltische Ianden zeggen. een voor
beeld, maar ook het toekomstige kader 
van de Europese eenwording, waar ze 
naar hun vaste overtuiging thuis horen. 
Telkens wordt duidelijk dat de EFTA voor 
hen niet het etndstation van hun terugkeer 
naar Europa is. Ze willen bij de EG horen. 

De weg daarheen is niet een simpele 
aanvraag om lid te worden. De door de EG 
aangegeven weg van 'Europa-akkoorden', 
zoals Frans Andriessen die uitlegt, geeft 
een geheel van overeenkomsten aan die in 
een organische ontwikkeling van zeker en
kele jaren de democratisering, de econo
mische vernieuw1ng en de politieke stabili
sering van deze Ianden ondersteunt. In de 
toekomst wordt de EG op deze wijze 
krachtiger en kan ze met meer efficiency 
ook haar rol in de wereld vervullen, voor de 
vrede en voor de vooruitgang van Ianden 
waar deze hulp nodig is. 

Hierin ligt echter ook duidelijk een be
lang van de Atlantische samenwerking. 
Hoe dichter deze Ianden in Midden en 
Oost Europa bij het democratische West 
Europa komen, des te voorzichtiger moet 
Moskou in het kader van de Oost-West-be
trekkingen opereren De grotere vrijheid 
die Moskou op het ogenblik de voormalige 
satellteten, dus de Ianden buiten de Sowjet 
Un1e zelf, toestaat, heeft reeds invloed op 
de innerlijke samenhang van het War
schau-pact-systeem Vanuit NAVO-krin
gen word! immers al geuit dat Moskou bij 
een eventuele agressie tegen het Westen 
niet meer op de automatische steun van 
aile bondgenoten kan rekenen. En Polen, 
TsJ8choslowakiJe en HongariJe hebben al 
Iaten weten dat zij geen bezwaar maken 
tegen een Navo-lidmaatschap van een 
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herenigd Duitsland. Het is duideliJk waar
om een groot, sterk, neutraal Duitsland 
dat geheel onafhankelijk is, kan voor zijn 
buren gevaarlijker zijn dan een verenigd 
Duitsland dat als lid van NAVO door USA, 
Canada, Groot-Brittannte, Frankrtjk en Ita
lie te zamen gecontroleerd wordt. En bo
vendien. als tussen Mtdden Europa en het 
Westen een groot neutraal Duitsland ligt, 
dan zijn de Ianden aldaar wederom over
geleverd aan een overheersende 1nvloed 
van Moskou. 

Het beleid moet gericht ziJn op handha
ving van de Atlantische samenwerking en 
aanpassing van haar Oost-West-beletd, ai
leen in gezamenliJk bondgenootschappe
lijk overleg .. verdieptng van de Europese 

De oorspronkelijke 
Europese gedachte moet 
opnieuw bron van 
inspiratie zijn. 

integratie en onverminderd en onver
traagd doorgaan met de uitgestippelde 
weg van de verdere integratie- en tegelijk 
openstaan voor en samenwerking met de 
Mtdden- en Oosteuropese Ianden, zonder 
dat in afzienbare tijd of automatisch aan 
lidmaatschap gedacht wordt. In die zin 
geen ·uitbreiding', maar inleiding van een 
proces van associering, opdat deze ian
den meer en meer met Europa weer ver
bonden worden. In deze zin reageerden 
de politieke partijen, de maatschappelijke 
organisaties, en in wezen ook de particu-

1 Het conflrct van Moskou met Lrtouwen rs hrcrvoor een 
1oetssteer1 
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l1ere ondernemingen die niet aileen op 
economische voordelen uit ziJn, maar ook 
de kans voor nieuwe Europese 1nitiatieven 
aangnJpen. Zo reageerden ook de media 
in aile Westelijke Ianden die aan de ge
beurtenissen in Oost Europa zoveel be
langstelling en ruimte schonken, dat dele
zer, luisteraar en kijker al maandenlang 
aan overinformation IIJdt. de dagelijkse in
formatie niet meer kan bijhouden 

Europees denken 
Ook dit is een ongewoon fenomeen als re
actle op een unieke historische ervaring 
Deze belangstelling, ja gegrepenheid, kan 
door politici gemakkelijk als emotionele. 
sentimentele uitbarsting opgevat en weg
geciJferd worden. Maar de inbreng van de 
particul1ere deelnem1ng aan buitenlandse 
vraagstukken kennen wij als waardevol en 
constructief element in de ontwikkellngs
hulp, die voor een volk met eeuwenlang 
maritieme, koloniale. missionaire en zen
dingservaring n1ets nieuws is. Oat Neder
land na 1945 zich sterk zou 1nzetten voor 
continentale polit1ek, en vooral van de 
Europese eenwording, was historisch iets 
nieuws. en is zeker iets nieuws ten aanzien 
van Oost Europa. 

Komt hier niet het onderliggende Euro
pese denken weer aan het l1cht? Is het niet 
het ogenblik deze oorspronkeliJke Europa
gedachte tot bron van inspiratie en ook 
van concrete, pragmatische actie te rna
ken ill het belang juist van het op gang ge
brachte n1euwe 1ntegratie-proces? Laten 
we niet vergeten dat de aanzet tot de Euro
pese eenword1ng. het eerste Europees 
Congres van Den Haag 1948, dat in 1949 
tot de oprichting van de Raad van Europa 
le1dde. georganiseerd werd n1et door re
geringen, niet door reg1onale of plaatselij
ke autoriteiten, maar door Europees gezin
de burgers. De grote figuren uit de Twee
de Wereldoorlog. Churchill. Eden. Hoare 
Belisha waren al dem1ssionair. dus in fe1te 
prive-personen. Evenals Adenauer met 
Henri Brugmans, Alfred Mozer, Marga 
Klompe en andere mensen van de 'Euro-
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pese Beweging en Mitterand als jong ka
merlid, die er ook waren. Het waren dus de 
men m the street die aan dit eerste histori
sche Europese congres gestalte gaven 

Een ple1doo1 voor een weloverwogen en 
voorzicht1g uitgevoerde polit1ek ten aan
Zien van Midden en Oost Europa kan na
tuurlijk niet voorbijgaan aan de u1tingen 
van bezorgdhe1d De Arabische Ianden 
vrezen. dat West Europa het Midden Oos
ten vergeet. De Latljnsamenkaanse Ianden 
vrezen voor hun continent hetzelfde. En 
ook 1n Portugal 1s men van deze zorg ver
vuld Zeker, Nederland is niet in staat, een 
wereldwijde polit1ek te voeren. Maar JUist in 
gelntegreerd verband 1n Europa en 1n 
bondgenootschappelijk Atlantisch ver
band kan deze 'Europese u1tdaging aan
gegaan worden zonder dat de minder be
deelde regionen van Europa vergeten WOl
den en zonder dat we de plicht tegenover 
de noodlijdende mensheid 1n de Derde 
Wereld verzaken. 

De stations van de Europese eenwor
ding waren 1948 het congres van Den 
Haag, 1949 de opr1chting van de Raad van 
Europa 1953 de opricht1ng van de eerste 
supranat1onale Gemeenschap, de EKSG. 
1957 de Europese Economische Gemeen
schap. 1ntussen u1tgegroeid van zes tot 
twaalf lidstaten. Nu volgen de Interne 
Mark!, de Moneta1re Un1e en tenslotte de 
Politieke Unie. S1nds de gebeurten1ssen 
van 1989 zullen de Ianden van Midden en 
Oost Europa de kans hebben, zich bij dit 
proces trapsgewiJze a ante sl uiten. In 1948 
omvatte de Europa-gedachte die de con
gressisten van Den Haag bezielde. geheel 
Europa, 1n 1949 werden de zetels in de 
Raad van Europa voor de Midden- en 
Oosteuropese Ianden nog vriJ gehouden 
in de hoop dat zij loch eens zouden mogen 
deelnemen In 1937 zei Robert Schuman 
dat een ·veren1gd Europa' dat aileen de 
Germaanse en de Romaanse Ianden om
vat en niet ook de Slavische, een 'geampu
teerd cont1nent' 1s. Is het puur senllmenta
lisme aan d1t Europa-idee te herinneren 
Juist op het ogenblik dat deze Ianden van 
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Mtdden en Oost Europa voor het eerst de 
vrtJhetd hebben. openliJk de 'terugkeer 
naar Europa zoals Havel zei. te bepletten'? 
Ze hebben recht op een posttief antwoord. 
En utt de taal dte onze Europese instellin
gen spreken. moeten ze kunnen aflezen. 
dat dte op geheel Europa gericht blijven 
Mecr dan oott ts de Europese Gemeen
schap de hoeksteen van een verenigd 
Europa', zet Van den Broek tn Amsterdam 
terecht. 

Deze hoeksteen-functie zal vanaf 1993 
door de Politieke Unte vervuld worden ZtJ 
1al gericht bliJven op de versterking en ver
dteptng van de eenheid van de samenwer
kende lidstaten, maar ook op de verster
ktng van de banden met die Europese ian
den, vooraltn Midden Europa. die duideltjk 
het verlangen koesteren. niet slechts met 
EFTA en CVSE tn contact te komen. maar 
ltd te worden van de EG Zeker. de uitbrei
dtng van de EG door toetreding van deze 
Ianden ts in de eerste komende Jaren zeker 
ntet mogeltJk. Daarmee ts de Europese 
kous echter niet af. De buttenlandse polt
ttek van de EG is. mede door de tntenste
ve acttviteit van Frans Andriessen. op de 
betrekking van deze 'assoctatie-rutmte' 
van kandtdaat-lidstaten met de EG gericht. 
Economische betrekkir1gen spelen hterbiJ 
een evengrote rol als de politieke en cultu
rclc. dte op het ogenblik door de Westeu
ropese polttteke parttJen. culturele instelltn
gcn. maatschappcltjke organisaties tn een 
verrassend tempo ontwtkkeld worden. Er 
ts dus een brede synchrontsatte van de in
tegratte-dynamtek btnnen de EG met de 
dynamtek van democratisertng en euro
peantsertng' van de Middeneuropese ian
den nodig 

Veiligheidsbeleid 
In dit proces van verdieping en verbreding 
van associatie en samenwerking met an
dere. vooral Middeneuropese Ianden. kan 
vanzelfsprekend de veiltgheid niet buiten 
beschouwtng bliJven Een werkelijke Poli
tteke Unie kan de veilighetdspolitiek niet 
butten beschouwtng Iaten. Welke vorm 
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deze communautaire veiligheidspolitiek in 
het kader van de Politieke Unie zal verkrij
gen, hoe de deelnemtng aan de NAVO en 
de WEU in de toekomst zal uitzien, hier
over nu al te speculeren, ltjkt voorbarig. 
Europa bevindt zich in een periode van 
nogal snelle en vaak onvoorspelbare ont
wikkelingen Nu al instttuttonele formules te 
ontwtkkelen heeft weinig zin, zoals dtt ook 
tn de nota 'Verder Bouwen aan Europa' 
van mtnister Van den Broek en staatsse
cretaris Dankert aan de Tweede Kamer 
van 6 JUni Jongstleden nadrukkeliJk gesteld 
word! 'De geschiedenis van de Europese 
tntegratie leer! dat stapsgewijze vooruit
gang grotere kans van slagen btedt dan 
onderhandelingen over blauwdrukken van 
de utletndelijke uitkomst. 'Het ts zonder 
twtJfel noodzakelijk dat de veiligheidspro
blemen van de EG in het werk van de EPS 
(Europese Politieke Samenwerktng) moet 
worden opgenomen. dat in dit opzicht de 
samenwerking van de EG-Ianden op het 
gebied van de veiligheid intenstever 
wordt, teneinde ook in de NAVO een 'her
kenbare en gebundelde Europese defen
stecomponent, als piJier uiteraard binnen 
de NAvo·. zoals de nota zegt, te creeren. 
DaarbiJ moet van enkele fundamentele 
overwegingen worden uttgegaan Er kan 
en mag ten eerste geen enkel veilighetds
element van het Westen en/of de EG wor
den tngeleverd. als daarmee de eigen vet
lighetd van het Westen verminderd 
wordt - er moet rekening worden gehou
den met de veiligheidsbelangen ook van 
Oost Europa. Ten tweede moet in de on
derhandelingen met Midden en Oost Euro
pa vermeden worden. tot destabtlisatie 
van deze Ianden biJ te dragen. Ten derde 
moeten de nauwe banden van samenwer
ktng met de Verenigde Staten blijven ge
handhaafd en in de toekomst misschien 
nog verdiept. Ons inziens heeft het op het 
ogenblik weinig ztn nate denken of de EG 
als zodanig lid van NAVO moet worden, of 
de Verenigde Staten en Canada ltd van de 
EG moeten worden, zoals dit van verschil
lende kanten geopperd word!. Ook lijkt het 
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ons niet mogelijk nu al te speculeren over 
nieuwe structuren binnen de CSVE-confe
renties- of over Paneuropese veiligheids
structuren. Het lijkt ons efficienter en 
vruchtbaarder, de bestaande kaders van 
onderhandelingen en ontmoetingen van 
Oost en West voor nieuwe stapsgewijze 
ontwikkelingen te gebruiken. 

Conclusie 
Europa West en Europa Oost ztjn op weg 
naar elkaar. Het Jaar 1989 heeft, na veertig 
Jaar stagnatie, een geheel onverwachte 
kans geboden, die door de Middeneuro
pese Ianden geschapen en gebruikt werd, 
om deze nieuwe opening naar Europa te 
gebruiken Er zijn risico's en hinderlagen 
op deze weg De marxistisch-lentnistische 
fundamentaltsten reorganiseren zich, in de 
deelrepubliek Rusland, vanwaar ze echter 
ook de oude garde in Polen, Tsjechoslo
wakije en Roemenie willen mobiliseren. De 
perestroika werd wei door een Rus in Mos
kou ontwikkeld, maar haar explosieve uit
werking had ze niet in de Sowjet-russische 
maatschappiJ - in Midden Europa gingen 
honderdduizenden op straat en wierpen 
het oude regime omver Het Westelijke en 
ten dele getntegreerde Europa, dus geza
menlijk. moet deze htstorische kans benut
ten. 

Zeker, deze kans is op korte termijn 
vooral veelbelovend ten aanzien van Mid
den Europa In de Sowjet Unie heeft de 
perestroika aileen geleid tot een uitbars
ting van nationale eisen van volkeren van 
de Sowjet Unie, niet tot reele verandering 
van het bestaande regime. Eindigt Europa 

340 

Burtenland 

aan de Oostgrens van Polen en begint 
daar Azie, of reikt Europa van de Atlanti
sche oceaan tot de Oeral, zoals de Gaulle 
dacht en zoals GorbatSJOW in ziJn gedach
te aan een gemeenschappelijk Europees 
huts meent? Tsaar Nicolaas II zei in de vo
rige eeuw ·Rusland is noch Europa noch 
Azie, het IS een continent op zichzelf'. Is 
het niet verstandig, 6ok deze kwestie voor
lopig nog open te Iaten en de komende 
ontwikkelingen af te wachten- om te zien, 
of Rusland terugvalt in ZIJn afstandelijkheid 
en zijn anders-willen-ztJn tegenover Euro
pa, of in deze eeuw en in deze geheel 
nieuwe situatie ook intern een nieuwe ont
wikkeling meemaakt? De weg van de Mid
deneuropese Ianden naar Europa verloopt 
in een razend snel tempo- Rusland volgt 
een geheel ander ritme, hopelijk niet een 
andere richting. 

Europa is in beweging gekomen, zeiden 
we. Om deze bewegtng in de veilige haven 
van een Verenigd Europa van allen te doen 
uitmonden, zijn niet aileen de regenngen, 
de parlementen, de politieke partijen, 
maar ook de maatschappelijke organisa
ties geroepen hun concrete medewerking 
te verlenen. Zeker ook de kerken. Want het 
gaat hier ook om de erkenning en de uit
straling van de vele Jaren onderdrukte en 
vervalste geestelijke en ethtsche funda
menten waarop Europa gebaseerd is. 
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